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Maria modelo da fé

A um ano, exatamente no dia 28 de
agosto de 2012, os maristas deixaram a
nossa comunidade passando a paróquia
sob os cuidados da diocese. Com isso, a
missão dos maristas em São Paulo estavam
completadas e eles iniciaram uma nova
caminhada desbravando regiões na Bahia
e Minas Gerais. Com a missa de Ação de
Graças celebrada pelo nosso bispo Dom
Luis Antonio Guedes, iniciou-se na nossa
paróquia uma nova era e novos desafios.
Entre os desafios da nossa nova Igreja,
iniciamos o Ano da Fé, conforme orientação
do Vaticano, segundo a publicação da Carta
Apostólica Porta Fidei, publicado pelo papa
emérito Bento XVI.
“A obra de Deus é esta: crer n’Aquele
que Ele enviou(Jo 6,28). Por isso, crer em
Jesus Cristo é o caminho para poder chegar
definitivamente à salvação. Por esta razão, o
emérito papa Bento XVI
proclamou um Ano da Fé
que teve início em 11 de
outubro de 2012 celebrando o cinqüentenário
da abertura do Concílio
Vaticano II e terminará
na Solenidade de Nosso
Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, no
dia 24 de novembro de 2013.
No dia 11 de outubro de 2012 também
comemorou o vigésimo ano da publicação
do Catecismo da Igreja Católica, texto
promulgado pelo predecessor, o Beato Papa
João Paulo II, com o objetivo de ilustrar a
todos os fiéis a força e a beleza da fé.
Esta obra, verdadeiro fruto do Concílio
Vaticano II, foi desejada pelo Sínodo Extraordinário dos Bispos de 1985 como instrumento a serviço da catequese e foi realizado
com a colaboração de todo o episcopado da
Igreja Católica”(cf. Carta Apostólica Porta
Fidei, No. 195, 2011, papa Bento XVI).
Durante este período, fizemos muitas
atividades de estudos bíblicos e catequéticos na nossa paróquia e muita vigília e
orações.
Neste período também iniciamos os
preparativos para a Jornada Mundial da Juventude, que se realizou no Rio de Janeiro,
finalizando com a Missa de Envio, celebrada

pelo papa Francisco no dia 28 de julho.
Na semana que antecedeu a JMJ, vários
jovens vindos do Canadá estiveram conosco durante uma semana, partilhando
e trocando informações com os nossos
jovens. Foi uma experiência muito gratificante e pela alegria contagiante que nos
passaram, lembraremos sempre deles.
Por um problema de saúde do nosso
redator, não iremos publicar as matérias
e as fotos sobre a JMJ neste número,
publicaremos na próxima edição do Jornal
O Bom Conselho.
A principal mensagem do papa Francisco
que nos deixou foi que devemos ir a todos
os lugares sem medo e proclamar o Evangelho, principalmente para os jovens. O papa
emérito Bento XVI no anúncio do JMJ 2011
comentou na Missa de Envio na JMJ Madri:
“Penso, por exemplo, no Beato José de
Anchieta, jovem jesuíta espanhol do século
16, que partiu em missão para o Brasil quando tinha menos de 20 anos e se tornou um
grande apóstolo do Novo Mundo. Mas penso
também em tantos de vós que se dedicam
generosamente à missão da Igreja: disto
mesmo tive um testemunho surpreendente
na Jornada Mundial de Madri, em particular
na reunião com os voluntários”(Bento XVI).
Na Missa de Envio realizada no Rio,
com a presença
aproximada de 3
milhões e 500 mil
peregrinos e residentes no Rio, um
recorde de público
para um evento
em uma cidade, o
papa contagiou a
todos pelas mensagens deixadas
aos Brasileiros e
também a todo mundo.
De sua característica carismática e simpática, ele conseguiu conquistar todos os
brasileiros, católicos ou não e todos foram
unânimes em afirmar que a Igreja Católica
só engrandece com a presença do papa
Francisco.
Na mensagem de agradecimentos, ele
fez uma feliz declaração: “A virgem imaculada Mãe intercede por nós no céu
como a boa mãe que guarda
os seus filhos. Que Maria nos
ensina com a sua existência
que significa ser discípulo missionário. Cada vez que rezamos
a Ave Maria, recordamos o
acontecimento que mudou para
sempre a história dos homens
quando o anjo Gabriel anunciou
a Maria que se tornaria a mãe
de Jesus. Ela, mesmo sem
compreender todo o significa-

Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi
dito da parte do Senhor
será cumprido(Lc 1,45)

do daquele chamado, confiou em Deus
e respondeu: Eis aqui a serva do senhor,
faça-se em mim segundo a tua palavra.
Mas o que fez Maria logo em seguida: após
ter recebido a graça de ser mãe do profeta
encarnado, não guardou para si este dom,
partiu, saiu de casa e foi apressadamente
visitar a sua parente Isabel que precisava
de ajuda. Cumpriu um gesto de amor e
caridade e serviço concreto levando Jesus
que trazia no ventre que se apressou a fazer este gesto. Eis aqui queridos amigos, o
nosso modelo daquela que recebeu o dom
mais precioso de Deus no primeiro gesto
de resposta põe-se a caminho para servir e
levar Jesus. Peçamos a nossa senhora que
também nos ajude os nossos familiares,
aos nossos companheiros, aos nossos amigos a todas as pessoas que nunca tenham
medo de ser generoso com Cristo, vale a
pena! Sair e ir com coragem e generosidade para que cada homem, cada mulher
possam encontrar o Senhor” (mensagem
do Papa Francisco na missa de envio).
Ossamu
Referências:
http://www.rio2013.com/pt/notices/details/3424/Ide-sem-medo-para-servir-disse-Papa-Francisco-na-Missa-de-Envio-da-JMJ-Rio2013
http://www.rio2013.com/pt/a-jornada/
mensagem-do-papa
Imagens captadas da TV Globo
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Mensagem do Pastor
Mensagem do Pastor
Caríssimos Paroquianos e Estimados Leitores, Irmãos e irmãs na Fé,
Estamos encerrando o ano da Fé. Seria
bom avaliar e caminhar. Teremos certamente algumas celebrações especiais no
âmbito da nossa querida Diocese(24 de
Novembro), da nossa
Forania (14 de Setembro) e também da nossa
Paróquia(nossa casa da
Palavra, do Pão e da Caridade): 27 de Outubro.
Quantas bênçãos que
foram derramadas no
mundo inteiro desde que
o Papa Emérito Bento XVI
publicou o motu próprio
“Porta Fidei”(Porta da Fé)
em outubro de 2012.
Santo Padre Francisco introduz na sua carta
para Jornada Mundial das
Missões as palavras luminosas e iluminadoras:
“A fé é um precioso dom
de Deus que abre nosso
espírito afim que nós possamos conhecê-Lo e amá-Lo(...). Ela exige
de nós uma resposta pessoal, também coragem para fazer confiança em Deus, para
viver seu amor, cheios de gratidão a sua
misericórdia”(tradução é minha).
Neste ano mariano paroquial, nosso
modelo perfeito é Maria, Mãe do Bom Conselho. O mérito maior dela foi pronunciado
no elogio da Isabel: “Feliz aquela que creu,
pois o que lhe foi dito da parte do Senhor
será cumprido”(Lc 1, 45). Por isso, Maria
louva a Deus através do Magnificat que
ressalta a ação de Deus em favor dos humildes e humilhados. Neste hino de Maria,
contemplamos a Igreja dos pobres que

esperam em Deus a sua plena realização.
O dom da fé na escola de Maria nos
é agraciado desde o nosso batismo. Configurados a Cristo profeta, sacerdote e
rei, nos tornamos verdadeiros discípulos
missionários. Não podemos guardar nas
gavetas os dons recebidos. Se o fizermos,
estamos doentes, dizia papa Francisco.
Nosso bom propósito ao encerrarmos o ano
da fé é de retomar vigor
e entusiasmo para que o
Espírito Santo nos impulsione para as “periferias
existenciais”.
Nesta edição, teremos
alegria de encontrar as
reflexões sobre os itens
que teçam a moldura
informativa nos próximos
meses, também roteiros
dos encontros, retiros,
assembleias, sorteio de
ação entre amigos, festas
e celebrações, lembranças, vida na Creche e
diversas novidades.
“Maria, Luz do pobre peregrino. Estrela de
salvação, brilha sempre
em nosso caminho e brilha em nosso coração.
Amém”.
Pe. Sylvestre SM, sm
Pároco
Imagem: http://blog.cancaonova.com/
padreluizinho/2008/05/31/maria-quer-te-visitar-voce-e-sua-casa-hoje/

Paróquia Missionária: Comunidade
de Comunidades

O Documento de Aparecida fala da
Paróquia em muitas páginas e isto é sério.
A CNBB lançou como para concretizar o
projeto de conversão pastoral e renovação
espiritual de Paróquia as “Diretrizes Gerais
da Ação Evangelizadoras da Igreja no Brasil”(2011-2015).
Na mesma dinâmica, nosso
querido bispo
Dom Luiz publicou o 5º Plano
de Evangelização em 2010.
Nem conseguimos encerrar
o terceiro ano
dedicado ao
múnus da CaJornal O Bom Conselho
ridade, a CNBB
Diretor
põe em nossas
Pe. Sylvestre San-Gala Mulangwa, s.m
mãos um documento fundamental de
Equipe Editorial
estudos intitulado: “Comunidade de
Bernardo, Eduardo, Eliakim, Orandi, OsComunidades: Uma Nova Paróquia”, nº
samu, e Sara
104. Os documentos recentes questioColaboradores
nam hoje não apenas as estruturas obBosco, Maria Eugênia, e Noemia
soletas das Paróquias mas sua essência.
Gráfica e Impressão
O que é sério e contextual.
Gráfica Crisan - Tel. 5511-0555
A grande figura que nos é proposto
Tiragem
como modelo em tudo é Jesus Cristo
1000 exemplares
em sua pregação, seus milagres, seus
E-mail
gestos, sua sensibilidade, sua práxis
pnsbc@pnsbc.org.br
libertadora, seu olhar profundo de
Visite o nosso site
misericórdia. O papel da Igreja hoje é
www.pnsbc.org.br
evangelizar. E a Paróquia como “Igreja
doméstica“ deve ser transformada a
partir de Cristo e não dos párocos ou dos
As fotos e textos, cujo crédito não estão
leigos. Jesus sempre inovou quando viu
anotados, são de domínio público, obtidas
que o templo e mesma a sinagoga perpelos sites da Internet através de buscas.
deram sua vocação diante dos desafios
O teor das matérias são de responsabilidado seu tempo. Os elementos importande de seus autores
tes para chegar a conversão pastoral e

2 O Bom Conselho - Setembro/Outubro/Novembro 2013

a renovação espiritual de nossas paróquias
são os inspirados por Cristo e vividos no
período apostólico: a koinonia(comunhão),
a didaskalia(a pregação), a martyria(o
testemunho), a diakonia(o serviço) e a
leitourgia(culto, a liturgia). Esses elementos estão interconectados e devem
caracterizar a família nova de Deus que é
uma paróquia. Esta tem características próprias de uma Igreja completa. Hoje se fala
muito de clericalismo de leigos e laicismo
de padres. Também se trata de “guetos”,
paroquialismo, relativismo, individualismo,
secularização, consumismo, pessimismo,
fundamentalismo, pelagianismo...
Com razão o Documento 104 da CNBB
insiste para que estudemos os mecanismos de renovação retornando às origens,
resgatando a dimensão de comunhão na
eclesiologia de São Paulo, Apóstolo. Na
paróquia, há urgência de criar a larga
“confraternização ministerial” onde vão
se cruzar as esperanças e angústias de
nossos irmãos e irmãs na humanidade, em
particular os pobres. Isto supõe mudanças
de mentalidade e atitudes. No final do documento em nossas mãos, os bispos nos
convidam a entrar na surpresa de Deus
como fez Maria Santíssima: “Acreditando
que para Deus nada é impossível, é importante vencer o pessimismo da situação”.
Ele mesmo renova todas as coisas. É hora
de renovarmos as paróquias para que se
organizem em comunidades e favorecem
as multiformas manifestações da vida cristã. Uma nova realidade implica um novo
entusiasmo por Deus e por seu Reino.
Isto é, uma nova evangelização, alinhada
com a renovação espiritual e a conversão
pastoral. Somos uma Igreja em caminho
que sabe onde deve aportar: a Santíssima
Trindade, onde será tudo em todos(cf. 1
Cor 15, 28).
Já tentamos, tentaremos de novo
convocar para as novas comunidades
itinerantes existentes e para existir, convocar para
maio missionário
em grupos alargando nossa tenda
de todos nossos
serviços, convocar
para mais participação de crianças,
jovens, adultos e
idosos na missão
da Paróquia, convocar para rever
as assembleias,
conselhos, diversos pastorais e movimentos, enfim convocar famílias evangelizadas para evangelizar
famílias na escola de Maria que é escola de
perdão, de amor, de paz e vida.
Pe. Sylvestre SM, sm

Amigo Leitor
Este espaço pode ser seu.
Para anunciar o que desejar, colaborando com nossas despesas, por
apenas R$50,00 por edição.
A comissão executiva agradece

Finados - Fim da Vida?

Deus, gratuito, que faz nossa vida cativa.
catequistas, além de outros da comunidaFé revela segredos difíceis de haver
de, vão ajudar a germinar e se desenvolver.
Para quem não tem fé, a morte é o fim
explicação, / Fé, envolve merecimentos,
A fé se estende ao longo de toda a vida,
de tudo. Mas, para quem está comproquando há uma razão.
e por último muito
metido com Jesus, a morte é a passagem
/ Fé, nasce do âmago
realçada, valorizapara a dimensão definitiva da vida. Nosso
de um bom coração. /
da e invocada nos
corpo mortal se desgasta e desfaz na vida
Fé, resolve situações,
atos de despedida
terrestre: mas, através da ressurreição,
de difícil solução.
da vida, em um
Deus leva o nosso “Ser” a vida plena. O
Assim como por
funeral.
apostolo Paulo emprega uma imagem muiMoisés, o símbolo de
A oração é um
to familiar no Oriente: “Quando continuam
uma serpente foi lemomento signifia caminhada, os nômades do deserto,
vantado, / E com o
cante que alimenta
naquele tempo, desmontam a tenda do
poder da fé, os doentes
a nossa fé.
acampamento porque o deserto não é sua
foram curados, / Com
A fé tem que
moradia estável”. O mesmo acontece cofé, fixando os olhos
ser cultivada como
nosco: este mundo é o lugar onde vivemos
no símbolo de Jesus
quem cuida de
e construímos a nossa historia, cujo fim
crucificado / Havendo
uma planta: Alié a comunhão e participação na própria
merecimento, todos os
mentar a fé em
vida divina. (texto referente a mensagem,
males serão sanados.
Deus pela oração,
copiado do rodapé da Bíblia)
(Jo 3, 14-15)
ouvindo leituras
Tempo de finados sempre é bom lemBernardo M. Azinheira.
que realçam a palavra de Deus, leitura
brar / De todos que conhecemos, e tiveImagem: http://a-origem-do-homem.
das Sagradas Esram que nos deixar.
blogspot.com.br/2012/05/o-poder-da-fe-efeitocrituras, e pelas
-placebo-um.html
/ Orar por eles, é o
“Quando eu estiver dian- Celebrações Eucamáximo que pode- te de Deus no final da minha
rísticas, e prática
mos praticar. / Suplide vida religiosa,
cando pelas almas, vida, espero que não me tenha
segundo as condiNos dias 30, 31 de agosto e 1 de sesobrado
nem
um
pouquinho
para que estejam em
ções de cada um.
tembro, realizou o ECC, Encontro de Casais
bom lugar. / Lem- de talento, e eu possa dizer,
A fé é como
com Cristo, primeira etapa.
brando nos que um eu usei tudo que o Senhor me
uma ”brasa viva”
Foram três dias onde os casais se
dia, neste contexto
q ue p r e c i s a s e r
deu.”
encontraram e partilharam momentos de
vamos estar.
Erma Bombeck assoprada de vez
reflexão sobre o casamento e puderam
N o E va n g e l h o
em quando, para
compartilhar as suas experiências.
Paulo, faz estas renão se apagar. Não
O evento deste ano ocorreu no Colégio
ferencias: / - Vivedeixemos essa “brasa viva“ em nós, “virar
Clóvis de Oliveira.
mos na terra, como se estivesse habitando
“carvão”!. Pois para a reacender novamenOssamu
numa tenda, / Sujeito a tempestades, e a
te, dependera de muitas tentativas..
qualquer momento deve ser transferida. /
A fé é um modo de já possuir aquilo que
Porém no Céu, há outra tenda destinada,
Será realizada nos dias 19 e 20 de
se espera, é um meio de conhecer realidapor mãos divinas construída: / Para habitáoutubro, o 35o Jocris.
des que não se vêem(Hb. 11,1 -2.8-19).
-la, nossa alma tem que estar preparada /
Serão dois dias onde os jovens se
Nota: - Convido você, prezado leitor(a)
Revestida das graças de Deus, que nos é
encontrarão e poderão participar das paler todo este capítulo da Bíblia, que traz
ofertada. (cf. 2Cor. 4, 16 e 5, 1-9)
lestras e estudos bíblicos.
considerações fundamentais, que suscitam
Bernardo M. Azinheira.
Uma ocasião onde os jovens se encono poder da fé.
trarão Cristo na sua total espiritualidade.
Fé é Dom do Espírito Santo, dado a
Se você jovem, não participou ainda, se
cada um de nós, sob medida: / Fé é como
increva para o próximo Jocris.
fermento, que faz a massa expandida / Fé
O Ano da Fé foi proclamado pelo Papa
Ossamu
é um desejo ardente, que nos acompanha
Bento XVI, sendo iniciado em Outubro de
por toda vida. / Fé é um ato de amor de
2012, com vigência até 24 de Novembro
de 2013 em comemoração do 50º ano de
abertura do Concilio Vaticano II, e 20º
Paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho
aniversário da publicação do Catecismo
Mitra Diocesana de Campo Limpo
da Igreja Católica. Segundo o Papa, ele
tem por objetivo dar um renovado impulso
Confissões / Atendimentos
Expediente da Secretaria
a missão de toda a Igreja, de conduzir os
Quartas e Sextas:
Segunda a Sábado:
homens para fora do deserto em que mui15:30 às 17:30h
8
às
12h
e
das
13
às
17h
tas vezes se encontram, rumo ao lugar da
Domingo:
vida, a amizade com Cristo, que nos dá a
8 às 12h
Vida em plenitude.

ECC

Jocris

O Poder da Fé

No Ano da Fé somos convocados a
reavivar a chama da fé em nosso coração, em nossa caminhada como cristão:
Em uma sociedade secularizada, que aos
pouco vai perdendo as raízes de sua própria identidade cristã, a Carta Apostólica
“Porta Fidei”, é um convite a retomarmos
as nossas raízes, e assim, vivenciarmos
um tempo novo.

Reflexões sobre a Fé

A fé é um dom de Deus. Ter fé não é
somente crer em verdades, em doutrinas,
...Ter fé, crer em um Deus que é “vida”,
amor infinito, misericórdia e graça. ...(
Acreditar na força da oração, na intercessão dos Santos(as) proclamados pela
Igreja Católica.)
A Igreja é a porta da fé, onde em cada
um de nós tem início no Batismo, inicialmente às crianças que recebem a fé como
uma “semente” a qual os pais, os avós,
parentes e padrinhos, e seguidamente os

Dados Bancários para Doação
Banco Bradesco - 237
Agência: 2096-6
Conta Corrente: 26.355-9
CNPJ: 61.378.766/0030-33
Nome: Mitra Diocesana de Campo
Limpo
Obs.: Caso necessite do recibo para declaração do Imposto de Renda, entrar em
contato com a equipe de finanças ou a
Cáritas antes de fazer a doação.

Endereço
Rua Na Sa do Bom Conselho, 87
Cep:
05763-470
Tel.:
(11)-5512-6134
Vila Prel - São Paulo - SP

Eventos Fixos
Todas as Terças - 19:00h
		
Grupo de Oração

Horário das Missas
Todas as quartas-feiras - 19:30h (1a,
3a, e 5a, missa dos falecidos, 2a e 4a, missa
da família)
1a Sexta-feira do mês - 9:00h (Missa do
Sagrado Coração de Jesus)
Sábado - 16:00h (Missa dos Catequisanos)
Domingo - 08:00, 10:00, 18:00
Segunda-feira - 07:30 - Missa na Capela,
presidida pelo Pe. Sylvestre
3a Terça-feira do mês - 19:30h - Missa
de Cura e Libertação
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05/10/91
06/10/94
09/10/93
09/10/82
09/10/10
10/10/81
10/10/98
11/10/08
13/10/73
14/10/61
14/10/78
15/10/83
17/10/82
18/10/80
18/10/01
23/10/86
23/10/82
24/10/87
24/10/98
25/10/81
27/10/90
27/10/07
28/10/72
29/10/94
29/10/05
30/10/93
31/10/60

29/11/97 MARCOS DA SILVA e CLAUDINEIA A. L. RIBEIRO
29/11/03 MARCOS ROGÉRIO e LUCIANA G. DA S. LEROIS
29/11/08 TALES G. e ELAINE DE CÁSSIA P. DOS SANTOS
OSVALDO e MARIA P. SILVA SEOLATO
ALEXANDRE L. e AUXILIADORA E. M. DE MORAIS 30/11/96 JESUS MESSIAS R. e MARIA EMILIA S. R. PRADO
30/11/74 PEDRO LAURENTINO e OTAVIA DE LIMA R. SILVA
FABIO OLIVEIRA e DANIELE P. M. CHAVES
JOÃO LUIZ e SIVANEIDE SODRE RODRIGUES
RUBENS e CÉLIA REGINA B. MARINHO
ANTONIO BRITO e SIRLENE A. R. DA SILVA
ANTONIO CARLOS N. e SILVIA R. BERGAM
Conheço muitas pessoas que estão na
CARLOS ALBERTO e LUCIA F. D. DALMOLIN
Igreja e dizem: “Quando as coisas melhoraVANDELINO e ATAIR A. T. KOBUSZEWSKI
rem.... vou dar o meu dízimo”. Os meses vão
ADRIANO DE O. e FLÁVIA F. D. RODRIGUES
passando, os anos também e essa pessoa
AMAURI DE OLIVEIRA e NIDIA BONI NUNES
nunca decide e consegue ser um dizimista!
ADÃO VIANA e MARIA A.DE A. DE SOUZA
O verdadeiro dízimo nasce e cresce apesar
ALOISO CONCEIÇÃO e MARIA L. A. MACHADO
das dificuldades. “Enquanto suspiramos por
GALDINO FRANCISCO e Valdete M. Carvalho
uma vida sem dificuldades, devemos lemARNALDO e EFIGENIA MARQUES PAULA
brar que o carvalho
ABILIO FRANCISCO e ELVIRA T. DA SILVA
cresce forte através
FLORISVALDO BRITO e MARIA DAS D. B. SOUZA
de ventos contrários
MARIO G. SERRA e SILVIA A. R. L. BAEZA
e que os diamantes
VALMIR GOMES e MARIA DAS D. A. L. ARAUJO
são formados sobre
VICENTE JOAQUIM e IZAURA M. DE OLIVEIRA
pressão”(Peter MarLUCIO PEREIRA e ROSANA A. DA S. CORREIA
shall).
EMILIO GOMES e CONCEIÇÃO JESUS MOREIRA
Conheço pessoas
BELMIRO ORNELAS e ANA DO C. L. DE SOUZA
que, apesar das difiJOSE DO CARMO e NICOLINA MARIA S. PINTO
culdades, continuam
FABIO PEREIRA e MICHELE F. S. PORTO DIAS
fiéis ao dízimo. Isso
ROGÉRIO LEÃO e ELAINE PRATT M. DA SILVA
é admirável.
JOAQUIM FERREIRA e MARIA I. DE O. SILVA
Os dez mandaDIVALDO SANTOS e MARIA DO C. D. COELHO
mentos do dízimo:
GERALDO e MARIA LUCIA FERNANDES DE PAULA
1º SOU DIZIMISJOSÉ DE PAULA e RUTH XAVIER DE B. SAMPAIO
TA porque amo a Deus e amo o meu próxiOutubro
mo. “Partilho com alegria, conforme manda
MARIO CARREIRA e MARLENE R. SANTOS
meu coração, seguindo as palavras de São
José Wilson e ANTONIA NERIALBA A. Fernandes Paulo”(2Cor 9-7);
GENIVAN S. VITAL e ELIENE S. VITAL GOUVEIA
2º SOU DIZIMISTA porque reconheço
JOSÉ MARIO DE A. e ANA MARIA DE M. LACERDA que tudo recebo de Deus. “O Senhor é meu
JOSÉ PAULO e ANDREIA C. G. DE OLIVEIRA
pastor e nada me faltará”(Sl 23 ). “Que tens
HELIO ISIDORO e MARIA LUCIA R. DOS SANTOS tu que não tenha nada recebido?”(1Cor 4,7);
PAULO ANDREON e MARILENE KÁTIA A. FARIA
3° SOU DIZIMISTA porque minha graANDRÉ DOS SANTOS e SIMONE DIAS F. VIANA tidão a Deus me leva a devolver um pouco
GERALDO e INES TALHACOLO CHICONATO
do muito que recebo. “Não foram dez os
EDUARDO e MARIA BELA G. MARQUES
curados ? Onde estão os outros nove?
JOSÉ AUGUSTO e JULIA S. NISHIMURA FEITOSA Só um voltou para dar glória a Deus?”(Lc
EMANUEL e MARIA NILZA M. ANUNCIAÇÃO
17,11-19);
Francisco Bezerra e ANTONIA ALMEIDA DE LIMA
4° SOU DIZIMISTA porque aceito como
ADOLFO e RITA DE CASSIA PEREIRA MENEZES palavra de Deus o que leio na Bíblia, e
ANTONIO JOSÉ e MARIA CRISTINA A. DA SILVA sei que o dízimo é fonte de benção. TraLUIZ CARLOS e MARIA DE JESUS P. S. SÁ
zei o dízimo integral ao templo para que
NATAL e MARIA DE FÁTIMA NUNES GANDOLFI haja alimento em minha casa”(Mt 3,10).
EDUARDO JOSÉ e NOEMIA DE CAMPOS ALEIXO
NILTON LUCIANO e FABIANA F. FERNANDES
OTAVIO SILVEIRA e MARIA DAS G. LOURES
Deralcino Silva e MARIA A. M. TRINDADE
JOÃO FABIO e TATIANA FARIAS BEZERRA LINS
FRANCISCO JUNIOR e SERVOLA DE S. MIZAEL
DAMIÃO TELES e LUSINETE G MENEZES
RENATO e MARGARIDA p SILVA SOLDI
WILSON LOPES e GIANI M. HESPANHOL AMARAL
FRANCISCO RIBEIRO e SEVERINA M. DA COSTA

01/11/08
06/11/99
06/11/71
07/11/87
10/11/01
10/11/84
12/11/90
15/11/12
15/11/01
16/11/91
17/11/07
17/11/84
17/11/87
19/11/70
20/11/76
24/11/08
24/11/90
24/11/07
24/11/90
28/11/81

MARCELO FERNANDO e ELAINE M. A. P. SILVA
AVERY MARQUES e MARCIA FREIRE DA SILVA
NELSON JUAQUIM e LAURA DA SILVA
JOSÉ HENRIQUE e LEILA MARY AMAN SAVAZZI
FLÁVIO CLEMENTE e THAIS G. DOS S. SILVA
Mario Hitoshi e Fátima Bezerra Freire Yoshioka
MARCOS A. e EDVANIA DOS S. B. LUCENA
DOUGLAS RAMOS e DAIANE CRISTINA B. SILVA
NILTON DOS S. e MARIA DAS D. G. CAMILLO
JOÃO BATISTA MONIZ e MARINA G. MARQUES
CLEIDINEI JOSÉ DOS S. e JONE C. MONTEIRO
JOAQUIM DE SÁ e MARCIA G. A. CAVALCANTE
JOSÉ EUDES B. e MARIA DO SOCORRO SILVA
HERMES SENA e JOSEFA F. DOS SANTOS
ANTONIO MARTINS e MARIA INÊS DA SILVA
CARLOS CEZAR e ELIANA DOS S. NASCIMENTO
JOSÉ ALTEMIR e LUCIA PEREIRA DA S. FEITOSA
ONOFRE B. FILHO e VALDENI P. S. SANTANA
RAFAELE e SANDRA ROSSI MADORMO
CARMO A. e FATIMA MARIA DA C. S. DE FREITAS

Casais Aniversariantes Dizimistas
Setembro

03/09/77
04/09/99
04/09/04
06/09/97
06/09/78
07/09/91
07/09/91
07/09/91
09/09/72
10/09/94
12/09/81
13/09/98
13/09/86
13/09/68
15/09/79
16/09/72
16/09/78
17/09/70
17/09/96
17/09/59
19/09/92
22/09/73
23/09/72
24/09/88
25/09/10
25/09/93
26/09/87
27/09/98
29/09/84
30/09/67

Uma supreendente atitude: Ser Dizimista

Novembro

www.audibem.com.br

Venda de
Aparelhos Auditivos
(Analógicos e Digitais)
Pilhas
Conserto, Revisão e
Limpeza
Honestidade e confiança
Atendimento à domicílio
5083-2244 / 9953-9498
R. Domingos de Moraes, 1356 - Cj. 09
Vila Mariana
faleconosco@audibem.com.br

4 O Bom Conselho - Setembro/Outubro/Novembro 2013

“Esta pobre viúva deu mais que todos os
outros”(Lc21,1-4);
5° SOU DIZIMISTA porque creio e confio
em Deus Pai; minha contribuição é prova de
fé e de confiança. “Olhai as aves do céu olhai
os lírios do campo! Muito mais o Pai cuidará
de vós”(Mt 6,25-31);
6º SOU DIZIMISTA porque o partilhar
mata o meu egoísmo. “Insensato, hoje morrerás. De que te valeu ter acumulado tantos
tesouros”(Lc 12,16-21);
7° SOU DIZIMISTA porque creio na vida
cristã em comunidade. “Onde dois ou mais
se juntarem em meu nome, eu estarei no
meio deles”(Mt 18,20);
8° SOU DIZIMISTA porque Deus, o
único pai rico, não quer ninguém passando
necessidade. “ Tudo o que
fizestes a um dos meus
irmão menores, a mim o
fizestes”(Mt 25,40);
9° SOU DIZIMISTA porque gosto de viver em
liberdade e alegria, celebrando desde já a vida plena. “Vou preparar-vos um
lugar”(Jo 14,1-5). “Vinde,
benditos de meu pai...”(Mt
25,34 );
10° SOU DIZIMISTA
porque quero ver a minha
comunidade crescer e minha Igreja testemunhar o Evangelho no mundo inteiro. “Ide por
toda a terra, pregai a Boa Nova, Batizai em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo”(Mt
28,19-20;Mc 16,15 - cf Revista Caminhando,
agosto 2007 e comentários alhures )
Este aí é o seu tesouro. Ou melhor, você
poderá desfrutar o seu tesouro. Se o homem
entregar totalmente a Deus o seu coração,
entregará justamente o seu tesouro. Mas
não se esqueça: você só poderá dar algo a
Deus se primeiro tiver dado a Ele, e saiba
que nós nunca receberemos nada se do céu
não nos for dado.
Orandi
Pastoral do Dízimo
Fonte: Espiritualidade do Dízimo – Pe. Jerônimo Gasques - Páginas 20, 22 e 23
Imagem: http://www.cnbb.org.br/site/regionais/leste-2/9726-arquidiocese-de-vitoria-da-inicio-a-campanha-do-dizimo

SACOLÃO MORUMBI SUL
5510-1211
Horário
Segunda a Sexta: 07 às 20h
Sábado: 07 às 18h
Domingo: 07 às 13h
Feriados: 07 às 13h

O menor preço por quilo
Frutas, verduras, legumes, floricultura,
laticínios, pastelaria, frangos, condimentos, cereais, doces,
açougue, folhagens.
Mais de 100 itens do produtor ao consumidor

Av. Carlos Caldeira Filho, 1555

Desde 1999
Lentes e armações com origem de procedência
Lentes de Contato
Relojoaria
Consultas optométricas
Equipe de profissionais especializados

5816-2867

Estr. Itapecerica, 1725
www.opticaperolasol.com.br

Aniversariantes Dizimistas
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ALCIDES NUNES
Luiz Gustavo Guimarães Camillo
SANDRA FERREIRA
JOÃO PADILHA
MARIA NAZARÉ R. BARBOSA
CÉLIA RIBEIRO SOUZA
ORLANDO GABRIEL JUNIOR
FABIO GOMES FERREIRA
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA
AYRTON BARBOSA DE SOUZA
LEANDRO RAFAEL DIAS
MARIA RITA NASCIMENTO
MARLÍ PINHEIRO NERI
ALZIRA NUNES DOS SANTOS
MARIA DE LOURDES M. MENDONÇA
ANDRÉIA DE CÁSSIA ARAUJO
ELIANA CHAVES S. COUTINHO
SERGIO LUIZ SILVA
TEREZA BATISTA DOS SANTOS
CARLA SHIGAKI NASCIMENTO
ANA MARIA TRINDADE
CEZAR R. DE OLIVEIRA
Maria Aparecida Bonfim
JULIA S. NISHIMURA
MARIA APARECIDA PINHEIRO NERI
MARIO CARREIRA SANTOS
TELMA CARDOSO DE MORAIS
ANA DO CARMO LIMA DE SOUZA
ANDREA BARBOSA P. VENEZIANO
CELIA APARECIDA M. PIMENTA
JOSIENE DE JESUS SOUZA
SANDRA APARECIDA DA SILVA
ALBINO JOSÉ DA SILVA
SULENI PEDROZA OLIVEIRA SILVA
CRISTINA CIDALIA DE BRITO
MARIA SUELIA ALVES SANTOS
DAMIÃO TELES DE MENEZES
JOSÉ HENRIQUE SAVAZZI
JOÃO BOSCO MARINHO
MARIA APARECIDA DE O. SILVA
PEDRO VICENTE DE SIQUEIRA
MARCELO FERNANDO DA SILVA
MARIA APARECIDA MALTA SILVA
EDUARDO GIBELLI
ALEXANDRE NOBREGA AZINHEIRA
MARIA JOSÉ DE SOUZA
EDUARDO SOUZA MELO
CARLOS HENRIQUE LIMA
DIOMAR BENACHIO
MARIA HELENA DOS SANTOS
GILBERTO A. DUTRA DE ALMEIDA
REGIANE TEIXEIRA
VALÉRIA LOPES DA SILVA
ALEXANDRE L. DE MORAES
EFIGENIA MARQUES PAULA
José Mateus
LUIZ RICARDO DE O. SANTOS
MARIA APARECIDA DE SOUZA
MARIA EMILIA G. SILVA
EDNA APARECIDA NERY
FILINTO PEREIRA DIAS
JOAQUIM FERREIRA DA SILVA
MARIA ALVES DA CONCEIÇÃO
GINEZ DIAS MOREIRA
FRANCISCO BENEDITO NETO
SEVERINO VALENCIA
ANA POBLETE ESCALONA
ANTONIA EDNA C FEITOSA
ELICLEIDE DE SOUSA COSTA
FRANCESCO MADORMO
Sebastião Claudino Santas
ANTONIO JOÃO P. DIAS
CARLOS FERNANDO G. JARDIM
MANUEL FERREIRA DE LIMA
MARIA IRANILDE ZAMBON
FELIPE JEAN PIERRE FELIX MELO
Leopoldo B L Camargo
MARIO MELENDEZ FARIAS

01
01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
05
05
06
06
07
07
07
07
08
09
09
09
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
13
13
14
14
14
14
14
15
15
16
17
17
18
19
19
19
20
20
20
21
21
21
22
23
23
24
24
24
24
25
26
26
27
27
27
27
27
28
28
28
29
30
30
30
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ELIZÂNGELA BISPO FERNANDES
JOSÉ RIVALDO DE SOUZA
JUDITE MARIA VASCONCELOS
KARLLA RODRIGUES ALBERTI RANAL
LUCIA K. YOSHIOKA AOKI
NEUSA IVANI M. CERRI
ROSILENE CANO PIMENTA
CLAUDINEIA APARECIDA L. RIBEIRO
DUCÉLIA DE CÁSSIA SIQUEIRA
VALDENI PASSOS SANTOS
DORA STRACKE DE OLIVEIRA
WALTER VIEIRA DOS SANTOS
ANDRÉIA MOURA DE ANDRADE
ROBSON GONÇALVES DA SILVA
ELICÍLIA ROCHA MEIRELES
JOSE DO CARMO PINTO
JOSÉ WILSON PEREIRA
MARIA NEUSA G. CACIQUE
CARLOS CEZAR DO NASCIMENTO
MANOEL MARCOS
LAERCIO ADÃO
CELSO CAMARGO F. FILHO
CLEIDINEI JOSÉ DOS S. MONTEIRO
ELIZABETH CORREIA DE FREITAS
EVERLEIDE SILVA RODRIGUES
FABIO PORTO PEREIRA DIAS
Wilson Padovani Junior
ROSAURA OCELY MUNIZ BARRETO
MARIA DE F. DA S. SACRAMENTO
PEDRO PÉRICO JUNIOR
JOCELI CAVALCANTE ALVES
MARIA DO CÉU SILVA
MARIA EDUARDA G. MOREIRA
OSVALDO CRUZ
SANTINA PANSANI DE SOUZA
ALZIRA TEREZINHA PIRAN
MARIA DE LOURDES SANTOS
VALDILENE V DE OLIVEIRA IFA
GERALDO DOMINGUES
SELMA CONCEIÇÃO MONTEIRO
ANTONIA DE FÁTIMA F. CORTINOVE
ANDRÉ LUIZ LOPES TAVARES
ARTHUR ANTONIO CUNHA AGUIAR
MARIA DA CONCEIÇÃO A. CACIQUE
NICOLINA MARIA S. PINTO
OLIVIA DA SILVA AOAS
JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS
JOÃO ALVES DE OLIVEIRA
MARIA ESTELITA OLIVEIRA SOUZA
MARIA HELENA CALIXTO
MARIA NUBIA DE ALMEIDA LIMA
ANTONIA HONORATO DONATO
EDMIR SAAB
FERNANDA DEGOLIN
ROSIMAR MOISÉS BEZERRA
SALETE FÁTIMA SANTOS DA ROCHA
BENEDITA ALVES DE SOUZA
LEONTINA ARRUDA DAS NEVES
WAGNER APARECIDO GARCIA
JOSIVALDO E SILVA
MARIA ALICE DE MOURA
ANTONIA NERIALBA ABRANTES
JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA
ODETE CIMENTA
ROBERTO LUIZ MUNIZ PEREIRA
WILSON LOPES DO AMARAL
NATHALIA MEIRA DA SILVA
OLIVIA MARIA DOS SANTOS
ADÁLIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO
ANCELMO ALMEIDA SILVA
ANGELINA MONTEIRO LIMA
CARLOS ALBERTO MACERA
ELAINE CRISTINA DE S. CALDAS
LUIZ EVARISTO ROCHA
VICENTE GESTEIRA DA SILVEIRA
FIDÉLIA PINHEIRO NERI
FRANCISCA I. M. DE ANDRADE
KELI CRISTINA MOREIRA ANTONIO
MARIA REGINA MONTEIRO
ELESIO VICENTE ESTEVES

1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
4
4
5
5
6
6
6
6
7
7
8
10
10
11
11
11
11
12
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
16
16
17
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
21
21
21
22
22
23
23
23
23
23
24
24
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
27

Maria Regina Gonçalves Sigaki
GERARDA DE A. OLIVEIRA
FERNANDO DOS SANTOS
LUIS ALLAN CASTRO MORAIS
SARA SILVA MELO
ADÃO VIANA DE SOUZA
ANDREA GAGLIANO
IVANETE MARIA LIMA DA SILVA
LEONCIO CORREA
BENEDITA ALVES DE SOUZA
DELSO BENTO FRANÇA
JACOB PREUSS

27
28
29
29
29
30
30
30
30
31
31
31

BENEDITO GEREMIAS DA ROSA
DIOGO SANTOS DE SOUSA
JOSÉ DO SANTO OLIVEIRA
MARCIONILO DAS VIRGENS
MARIA HELENA SARAIVA FERREIRA
ELIZABETH ALMEIDA C. PADILHA
IVANILDE RODRIGUES N. SANTOS
JOSÉ AUGUSTO FEITOSA
JOSÉ GERALDO DA SILVA
MAGNA BEZERRA DE LIRA OLIVEIRA
ROBERTO FERREIRA DA SILVA
SALVADOR JONAS DA SILVA
VERA LUCIA DOS SANTOS
GABRIELA SAAB
TEREZINHA LIMA DE FREITAS
EDNA CRISTINA FIALHO SILVA
NAZADI FABRICIO DA SILVA
NAILTON LIMA DOS SANTOS
TANIA REGINA ODY MATEUS
ANTONIO EDUARDO PIMENTA
CARINA APARECIDA P. CAJUEIRO
EMILIO GOMES MOREIRA
JOSÉ WILTON PEREIRA DA SILVA
JOÃO CARLOS PONTES
JOELMA ALEXANDRE DOS SANTOS
ABIGAIL MARIA DA CONCEIÇÃO
BELARMINO ALVES G. NETO
ELAINE MARINA ALVES PINAS
GUILHERME RIBEIRO HEITOR
CARLOS ALBERTO DALMOLIN
JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS
LUIZ ANTONIO S. FAGUNDES
MARCOS ANTONIO BARROS LUCENA
RAIMUNDA SILVESTRE DA SILVA
ATANASIO LUIZ DOS SANTOS
MARIA EULINA PEREIRA F. FERREIRA
CAMILA DE CARVALHO BONFIM
JOSÉ CARLOS GOMES
MARIA APARECIDA M. TRINDADE
MARIA H. DUTRA MACIEL DA SILVA
Ademir Manzini
EMILIANA SOUZA CAVALETE
EVA ANTUNES DE SOUZA
JESUS MESSIAS RODRIGUES PRADO
JORGE BRAZ JUNIOR
JOÃO DA SILVA BARRETO
TEREZINHA DE JESUS O. DE SOUZA
Vandreia Cristine da Silva
ANA MARIA FERREIRA FOSS
ANTONIO DE SOUZA NEVES
EDUARDO MARQUES
ILIDIA DOMINGUES LUZ
IVETE GOMES DE CARVALHO
RIBAMAR BATISTA CARQUEIJO
MARIA DA GLÓRIA S. MACHADO
JOÃO ROSA DOS SANTOS NETO
ROSA MARIA MACIEL MENDES
CRISTINA RAMOS DE ALMEIDA
CÍCERO PEREIRA DA SILVA
ANA RITA VASCONCELO BRANDÃO
ANTONIO JOSÉ DA SILVA
CELESTE VILLAS BOAS DA SILVA
FÁBIO CÉSAR DE JESUS
SONIA MARIA PEREIRA
SUELI APARECIDA B. ONOFRIO
YANIONIA GUOBIS NUNES
ANTONIO CARLOS DA SILVA
ROSANA ALVES DA SILVA

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
6
6
6
7
8
8
8
8
9
9
9
9
9
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
14
15
15
16
16
17
17
17
17
17
17
17
18
18
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ISABEL PINHO FERREIRA
MARIA DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA
PEDRO RUBENS PERES
Santa Ribeiro de Oliveira
CRISTINI APARECIDA MOSKEN
Maria da Guia C Silva Rocha
VIVANE ROSA DE JESUS
SILVIA ANTONIETA R. LEFEVRE
LEONILDE DA SILVA HOL
MARIA NAZARÉ G. DE SOUZA
DOMINGOS BATISTA FILHO
IRACY ALVES DE ARAUJO
JOSÉ ALTEMIR FEITOSA
SINVALDO JOSÉ DA SILVA
GENIVAN S. VITAL GOUVEIA
JOSEMARY ALENCAR GABRIEL
MARIA ALDALETE DE ARAUJO
MARIA GORETE CEARES M. PREUSS
MARIA NELY DE ALMEIDA
PETER EDUM
VALMIR GOMES DE ARAUJO
ANTONIO DE PAULO M. OLIVEIRA
AUXILIADORA ELOI M. DE MORAIS
DIMAS DA SILVA
IRENE NOBREGA AZINHEIRA
JOÃO ACACIO DE SOUZA
José Carlos Souza
MATILDE APARECIDA DE FARIA
PAULO EDUARDO CONDE
JACQUELINE ELIAS DE OLIVEIRA
JOSÉ PEREIRA SOBRINHO
MARIO G. SERRA BAEZA
NATALIA MARQUES MONIZ
ANDERSON PEREIRA DA MATA
BENEDITA CAMELO FERNANDES
GERALDO MAGELA HUDSON
JOSÉ WILTON P. DOS SANTOS“
AMANDA GUEDES F. DE OLIVEIRA
EDINALDO DE BALDI
ELISANGELA RIBEIRO DE ALMEIDA
Emanuel Neves de Almeida
MARIA IZABEL SILVA ALMEIDA
MARLI MARTINS GONÇALVES SILVA
ANTONIETA OLIVEIRA RODRIGUES
DANIELE BATISTA DA SILVA
PEDRINA COSTA DE SOUZA
TABATA FABIANA DOS SANTOS
VALDECI ROCHA DE OLIVEIRA
ADAIR MARIA GASPAR
IVONETE ALMEIDA DO NASCIMENTO
JOSÉ MARIA MORAIS
SOLANGE BULBARELLI HORAN

19
19
19
19
20
20
20
21
22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
30
30
30
30

Yasmim Martins Gonçalves
Vanessa Vitória Ferreira Cardoso
Gabriel da Rocha Magalhães
Mariany Lima Alves
Camila Rebelo Morgado Costa
Samyra Gimarães Camillo
Isabelle dos Santos Monteiro

3
5
17
17
24
27
30

Giovana Rebelo Morgado Costa
Thais Alves Dutra de Almeida
Maisa Lucas Gonçalves Dem
Fernanda Ferreira de Freitas

3
4
5
18

João Carlos Ferreira
Giovana Mattos Marinho
Paula Souza Salgado
Camila Santos Francisco
Luiz Felipe Holanda de Moura
Vinicius Farias Fernandes
Sara Mendes Campos

9
13
13
20
20
28
30

Dizimistas Mirins
Setembro

Outubro

Novembro
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Rifas

Quando vamos construir, lembramos
principalmente das estruturas, paredes,
telhados e pisos, fazemos o planejamento
levando em contas os elementos acima.
Quando contratamos o arquiteto, não foi
diferente e baseado na planta da construção, existe um padrão de cálculo de custo
da obra e tudo é constado na planilha,
quantos sacos de cimento, quantas toneladas de aço, quantos metros quadrados de
tijolos, quantas placas de telhado vamos
precisar para construir.
No porte da nossa obra, tudo estava
calculado financeiramente e projetamos arrecadar os fundos necessários para a construção em etapas para não sobrecarregar
e também não atrasar o início das obras.
Só para relembrar, a pedra fundamental
da nova igreja foi lançada em 2005 e só
iniciamos as obras em 2008, pois durante

Primavera

“Aprendi com a primavera a me deixar
cortar para renascer”, revela nossa grande
poetisa Cecília Meireles.
Costuma-se dizer que a natureza é um
dos livros de Deus. Com seus ciclos, sua
renovação constante, a mudança
dentro da permanência, ela nos
ensina muito.
A vida da Igreja também se dá
por ciclos – os diferentes tempos
na liturgia. Cada um desses períodos litúrgicos – assim como cada
estação na natureza – convidanos
a viver determinado tema.
A primavera, que se inicia
no dia 23 de setembro, é uma
oportunidade para rejuvenescer.
O que foi podado dá lugar ao novo. As
sementes adormecidas no inverno agora
‘ressuscitam’, e se alegram com o sol que
as convida a pôr a cabeça para fora.
“Tudo tem seu tempo”, diz o Eclesiastes, ao começar o conhecido poema do

este período fizemos arrecadações necessárias para executar a primeira etapa da
obra. Fizemos muitas campanhas para
angariar fundos com: Campanha do Metro
Quadrado, Doações, Rifas, venda de refeições, festas julinas, lanches, etc., e todos
os paroquianos se engajaram ao máximo
nas campanhas, somos imensamente agradecidos pelo empenho e graças a todos.
Finalizando a penúltima etapa, podemos
ver uma nova igreja, ampla e confortável.
Também contamos muito com a colaboração dos políticos da região, principalmente o vereador Donato, o senador Antonio
Carlos Rodrigues e também de todos os
subprefeitos que passaram pela subprefeitura, a eles a nossa imensa gratidão.
Ano passado fizemos uma campanha
para finalizar a última etapa da nossa
construção, fizemos uma rifa para angariar fundos e conseguimos os recursos
necessários para terminar a obra, no en-

capítulo 3: “Há um momento oportuno para
cada coisa debaixo do céu”.
Fazer cada coisa a seu tempo é uma
arte a ser exercitada, que inclui não se
apressar nem retardar, controlar a ansiedade – e a preguiça. E não perder as ocasiões
propícias que se apresentem:
elas podem não voltar.
Segundo uma antiga lenda,
a oportunidade é uma figura
careca que passa de costas. Se
você não a agarrar pelos cabelos
(?), não terá outra chance tão
cedo...
Em matéria de chances,
Deus nos dá todas, o tempo
inteiro. Até que a morte chegue
“como um ladrão”, sem que se
saiba o dia ou a hora. “Procurai-O enquanto se pode achar.”
Maria Eugênia
Imagem: http://www.not1.com.br/desenhos-para-colorir-estacao-primavera-passaros-flores-paisagem/

MANSÃO RIBA´S

tanto, quando iniciamos a obra, todos os
orçamentos tinham duplicados de valores
devido ao grande aquecimento imobiliário
que verificou nestes dois anos, fato que são
comprovados pela elevação absurda dos
preços dos imóveis e diante desta situação,
conseguimos concluir somente a metade da
meta programada ano passado.
Estamos contando novamente com o
empenho da comunidade para angariar
fundos com a campanha da Rifa, desta
vez estaremos sorteando um Carro Celta
Preto SL, seminovo completo, 1.0, ano
2012/2012 flex. Este carro está sendo
doado pelo nosso pároco Padre Sylvestre.
O segundo prêmio é uma TV LCD de 42
polegadas e o terceiro prêmio é um tablet
com tela de 10 polegadas.
O sorteio será pela Loteria Federal do
dia 9 de novembro de 2013.
Ossamu

A mais completa da região

Preços promocionais em aulas
de artesanato
Aulas de Artesanato
Materiais para escritório, informática, artístico,
Cursos de velas, machetaria, madeira,
vidro, tela, mosaico, Scrap Book
Todo material para artesanato

Estr. de Itapecerica, 2663 - Jd. Germânia

Ligue: 5512-2500
www.clash.com.br

e-mail: vendas@clash.
com.br

Remapeamento de Chip
Air Bag
Injeção Eletrônica
Ar Condicionado
Freios ABS
Conversão para Alcool

Corretora Seg. Gerais Ltda
João Ribeiro Ribas
Seguros: Auto, Vida, Saúde, Aluguel,
Empresarial, Residência, Transporte,
Condomínio, Previdência
Produtos: Consórcio, Financiamento,
Investimento, Serviços, Cartão de
Crédito, Proteção e Monitoramento

Tradição em Fazer a Melhor Pizza

Fone: 5814-8738 - Cel: 8199-4810
Estr. Itapecerica, 944 - Sala 2
E-mail: jr_ribas@terra.com.br

Praça dos Cartógrafos, 31

Ac. Cartão de Crédito e Vale-Refeição

www.autotecnicaalemao.com.br

5511-1264 / 5512-9257

5511-3568 / 5812-1881
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Estr. Itapecerica, 970

Setembro - Mês da Bíblia

Neste mês de Setembro a Igreja coloca em destaque mais acentuado, estudos
sobre a Bíblia.
Seguindo o roteiro direcionado ao 5º
Plano de Evangelização, o estudo da Bíblia
é uma de suas recomendações. Na Paróquia do Bom Conselho, com esse objetivo
ordenou-se um curso, com intenção de
avivar conhecimentos bíblicos e evangelização. Nesse sentido, foi requisitado
o Professor Welder, que tem profundo
conhecimento da matéria, e vem ministrando cursos, conforme divulgamos, com
as palavras do professor:
- A capacitação Bíblica diocesana tem
por objetivo oferecer uma formação inicial
e básica aos membros da paróquia que
estejam ou não em alguma pastoral especifica. A proposta é composta de quatro
partes, ou módulos, assim dispostos:

Católicos adora somente
a Deus

O que na verdade a bíblia proíbe?
Imagens é permitido SIM, Ídolos DEUS
NÃO permite!!!
Acusação: Nossos irmãos protestantes, acusam nós Católicos de adorar
imagens? Em resposta a essa acusação,
digo que muitos querem incriminar a Igreja
Católica afirmando que ela desrespeita a
ordem que Deus deu a Moisés: “Exo.20, 3
Não terás outros deuses diante de mim.
4 Não farás para ti imagem esculpida de
nada que se assemelhe ao que existe lá
em cima, no céus, ou embaixo na terra,
ou nas águas que estão debaixo da terra.
5 Não te prostrarás diante desses deuses e
não os servirás, (porque eu, IAHWEH sou
o teu Deus)”.
Resposta: Os cristãos desde os primeiros séculos entenderam sob a luz do Espírito Santo, que Deus nunca proibiu fazer
imagens e sim ídolos(deuses para adorar)
tanto é que nas catacumbas lugares de
refugio dos primeiros cristãos em época
de perseguição do cristianismo há muitas
imagens pintadas nas paredes dos túneis
e esse povo alimentava a fé pela tradição
oral e também por meio desses símbolos .
Com embasamento bíblico podemos dizer
que realmente Deus reprova a adoração
de imagem de ídolos(falsos deuses) como
vemos em Êxodo 32,17 onde o povo vê a
demora de Moisés e fabrica um bezerro
de ouro para o adorar, (isso sim Deus
reprova),... mas vemos também que a
BÍBLIA DEFENDE O USO DE IMAGENS
não (para adorar e sim algo para ser
sempre lembrado), como a imagem dos
santos, vejamos como aquela pessoa ali
representada é santa, viveu conforme a
vontade de Deus, então, é sinal de quem
agradou a Deus, que pede em ”Lev.19,2
Sede Santos, porque eu o vosso Deus e
sou Santo” e também Deus se utiliza de
forma pedagógica para educar o povo,
“DEUS mandou fazer as imagens dos dois
Querubins de ouro e colocar na tampa da
Arca da Aliança”Êxo.25,18 ” significando
que os anjos acompanha a Arca. Outras
passagens “DEUS mandou fazer Querubins
artisticamente bordados na cortinas do tabernáculo em Êxo.26,31”- “DEUS mandou
Moisés fazer uma imagem de uma serpente
de bronze Num.21,8-9” Outras passagens:
Exo 37.7-9; 41,18; Núm 21,8-9; 1Rs 6,2329.32; 7,26-29.36; 8,9; 1Cr 28-18-19; 2Cr
3,10-14; 5,8; 1Sm 4,4; 2Sm 6,2; Sb16,5-

1 – Introdução geral da Sagrada Escritura;
2 – Introdução ao estudo de um dos
Evangelhos de acordo com o ano litúrgico
vigente(neste caso, ano C, Evangelho de
Lucas);
3 - técnicas de pregação, que irão
fornecer meios de anunciar de forma mais
eficaz o Evangelho;
4 – e por fim na conclusão de cada módulo um retiro, Lecto Divina, exatamente
para evidenciar a necessidade da leitura
orante da Bíblia.

Informes dos cursos

No semestre que findou foi ministrado
o primeiro módulo, sendo uma instrução
geral das Bíblia, conhecimentos mais de
perto da origem e formação da Bíblia, os
gêneros literários que as compõe, datas
importantes, mapas, o contexto histórico
dos eventos bíblicos, a historia da formação
8; Ez 41,17-21; Hb9,5... e outras ainda.
Portanto não existe confusão e sim uma
má interpretação individual da Palavra de
Deus sem autorização oficial da Igreja,
levando multidões ao erro. Só a Igreja
é autêntica intérprete da Bíblia, pois foi
ela que inspirada pelo Espírito do Senhor
a compôs. As imagens sempre foram em
todos os tempos, um testemunho de fé
para muitos que não sabiam ler. As belas
imagens e esculturas foram como que o
Evangelho pintado nas paredes ou reproduzido nas esculturas.
Pe.Juan.M

Como se deve haver e
falar cada um em seus
desejos

do povo da Aliança, e outros elementos
que ajudam na aproximação mais íntima,
consciente e respeitosa ao texto sagrado.
Neste semestre corrente, a dedicação é ao
módulo dois, o qual estuda o Evangelho de
Lucas, para melhor entender sua origem,
formação e intenção para melhor anunciar
a Boas Nova de Jesus Cristo.
Esses cursos estão sendo ministrados
aos sábados, das nove as doze horas com
duração de três horas. Somente participam
os inscritos.
Se você, amigo(a) leitor(a), se interessar por estes, ou outros cursos referentes
que surgirem, fique atento aos próximos,
que serão anunciados por ocasião das
Missas.
Bernardo M. Azinheira
Imagem: http://blogdavalce.blogspot.com.
br/2012/09/a-diferenca-entre-biblia-catolica-e.
html.

mais vos agradar e para maior glória vossa.
Ponde-me onde quiserdes e disponde de
mim livremente em tudo; estou em vossas
mãos, virai-me e revirai-me segundo vos
parecer. Eis aqui vosso servo, pronto para
tudo; pois não desejo viver para mim, mas
para vós, oxalá com dignidade e perfeição.

2. Oração para cumprir a vontade
de Deus:

1. Concedei-me, benigníssimo Jesus,
que a vossa graça esteja comigo, comigo
trabalhe e persevere comigo até ao fim.
Dai-me que deseje e queira sempre o que
mais vos for aceito e agradável. Vossa vontade seja a minha, e a minha acompanhe
sempre a vossa e se conforme em tudo com
ela. Tenha eu convosco o mesmo querer e
não querer, de modo que não possa querer
ou não querer, senão o que vós quereis ou
não quereis.
2. Fazei que eu morra a tudo que é do
mundo, e que deseje ser desprezado e
esquecido neste século, por vosso amor.
Daí-me que descanse em vós acima de
todos os bens desejáveis, e repouse em
vós o meu coração. Vós sois a verdadeira
paz do coração e seu único descanso; fora
de vós tudo é inquietação e desassossego.
Nesta paz verdadeira, que sois vós, sumo
e eterno bem, quero dormir e descansar.
Amém.
Pe.Juan.M

1. Jesus: Filho, dize assim em todas
as coisas: Senhor, se for do vosso agrado,
faça-se isto assim. Senhor, se for para
vossa honra, suceda isto em vosso nome.
Senhor, se vos parecer que me é proveitosa
e útil tal coisa, concedei-ma para que dela
use para vossa glória; mas, se conheceis
que me seria nociva e sem proveito para
minha salvação, tirai-me tal desejo; porque nem todo desejo procede do Espírito
Santo, ainda que nos pareça bom e justo.
É dificultoso discernir se te move espírito
bom ou mau, a desejar isto ou aquilo, ou
se te move tua própria vontade. Muitos se
acharam no fim enganados, que a princípio
pareciam animados de bom espírito.
2. Qualquer
coisa, pois, que
se te afigura desejável, deves
sempre desejá-la
e pedir com temor
de Deus e humildade de coração,
particularmente
encomendar-me
tudo com sincera
resignação, dizendo: Vós sabeis,
Senhor, o que é
melhor; faça-se
i s t o o u a q u i l o,
conforme vossa
vontade. Dai-me
o que quiserdes,
quanto e quando
quiserdes. Dishttps://lh3.googleusercontent.com/-H1GN9LwxeIM/UQ1ris9Gq9I/
ponde de mim como AAAAAAAALOY/-eJzXphdJwU/w702-h458-no/44498_10914735924838
entendeis, como
1_1242870865_n.jpg
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Coroinhas

Na prática ser coroinha é ser um assistente no altar, o que não
significa apenas ajudar
o padre a transportar os
objetos litúrgicos, mas
vai muito além disso. Ser
coroinha é ser exemplo,
para as outras crianças
e os demais membros da
comunidade, é participar
da Paixão, Morte e Ressureição de Cristo. É viver
o Evangelho com alegria
seguindo os passos de
Jesus.
Segundo Beato João
Paulo II:
“Quando crianças e
adolescentes realizam o
serviço do altar com alegria e entusiasmo,
oferecem aos da sua idade um testemunho
eloquente da importância e da beleza da
Eucaristia”.
Os santos padroeiros dos coroinhas são:
São Tarcísio e Santa Maria Goretti ambos
morreram aos 12 anos de idade como mártires, São Tarcísio defendendo a eucaristia
e Santa Maria Goretti defendendo a pureza,
preferiram a morte do que desrespeitar a
Deus.

São Tarcísio:

Na época em que os cristão eram perseguidos, por volta do ano 250 depois de

Graça Alcançada:
Depoimento

Mais uma vez tenho historia de graça
alcançada, assim resumidamente narrada:
A cerca de 18 meses passados, sentia o
fluxo urinário desregulado, sendo obrigado
a urinar de hora em hora, inclusive durante
toda noite, e sentia muito ardimento.
Passando pelo medico, indicou me a
fazer uma série de exames, tomografia,
ultra som, e outros. Como resultado, foi
constatado um tumor na bexiga, e precisaria de cirurgia urgente. Fui encaminhado ao
Hospital Zona Sul, em Santo Amaro, passando pelo médico que pediu uma serie de
exames preparatórios para a cirurgia. Isto
feito, fiquei no aguardo do agendamento da
data, que chegaria por telefone.
Passaram cinco meses, sem resposta,
quando então “liguei” reclamando da demora, e me pediram para aguardar. Para
minha surpresa, poucos dias após essa
reclamação, recebi um telefonema informando que o meu “caso” foi transferido para
o Hospital Brigadeiro (H. Euclides Zerbini)
com consulta marcada para dia 5 de Junho
de 2013. E lá, passando pelo médico, solicitou me a refazer todos os exames iniciais,
tomografia, ultra som, exames de sangue...
Antes de retornar ao médico com todos os diagnósticos requeridos, resolvi
apresentá-los a medica que me atende, do
Posto de Saúde (UBS-Jd. BRASILIA) onde
estou cadastrado. Lendo os diagnósticos,
ela se admirou, pois não constava mais o
“tumor” na bexiga, além de melhorias nos
outros resultados de exames; e exclamou:
“Como aconteceu isso”?, Respondi: - Creio
que fui agraciado com outro milagre.
Concluindo: - Passei pelo médico no
Hospital Brigadeiro, apresentando todos
esses exames. Ele me indicou somente
medicamentos, e me pediu para agendar
outra consulta para daqui a doze meses.
Em resumo: - Não sinto mais os sinto-

Cristo, Tarcísio era coroinha. O Papa Sisto
II queria levar a Eucaristia aos cristãos
presos, mas não sabia como e Tarcísio se
ofereceu a leva-la, afirmando estar disposto a
morrer pela Eucaristia.
No caminho ele encontrou alguns jovens que
desconfiaram da sua
postura e queriam ver o
que Tarcísio carregava,
já suspeitando de ser
algum segredo cristão. Como Tarcísio se
recusou a mostrar aos
jovens, eles o espancaram até sua morte.
Depois de morto seu
corpo foi revistado e
por um milagre nada
foi encontrado.

Santa Maria Goretti:

De família muito pobre, desde 9 anos de
idade, Maria Goretti, ajudava nos afazeres
de casa, cozinhando, costurando, limpando
e cuidando de sua irmã menor. As 12 anos,
quando Maria se encontrava costurando
sozinha em casa, foi surpreendida por um
rapaz de 20 anos de idade que a ameaçou
caso não fizesse o que ele queria, pretendia
estuprá-la. Maria Goretti não cedeu a seu
agressor e foi apunhalada por várias vezes.
Levada ao hospital com vida, foi operada
sem anestesia, mas morreu. Antes de sua
mas anteriores, sendo que, passo entre três
a quatro horas sem precisar urinar.
Conclusão: - Creio que foi a força da
oração, com a intercessão da Mãe de Deus,
Nossa Senhora do Bom Conselho que me
livrou dessa enfermidade.
Louvado seja Deus! Que Nossa Senhora
do Bom Conselho atenda os pedidos de
todos os que à Ela recorrem. Salve Maria!
Bernardo M. Azinheira.

AGENDA(ou lembrete) para
SETEMBRO, OUTUBRO e
NOVEMBRO

Setembro: Mês da Bíblia: Destaque
especial referente à BÍBLIA SAGRADA em
todas as Missas do mês.
14 – sábado - 19h00 – Missa da Proclamação da fé no âmbito da Forania São Luiz
na Paróquia N. Sra. do Bom Conselho - com
participação de oito Paróquias(circum-vizinhas), sendo: 1) São Luiz Gonzaga - 2)
Sta. Rosa de Lima - 3) Sta. Maria Gorette
- 4) N. Sra. Do Carmo - 5) Sagrado Coração de Jesus - 6) N. Sra. de Fátima - 7)
Divino Espírito Santo - 8) N. Sra. do Bom
Conselho(recepcionista). Presença dos Padres e representantes de todas as Paróquias
da Forania
15 – domingo - 15h00- Missa
Jovem(especial aos jovens)
21 - sábado - Retiro dos Crismandos
22 - domingo - Retiro dos Ministros e
FESTA DE ANIVERÁRIO DE CAMPO LIMPO na
praça de Campo Limpo: consultar a nossa
parceria com a Subprefeitura

morte Maria perdoou seu agressor.
As crianças iniciam sua vida na igreja
sendo levadas pelos pais,
o que acontece quando são
batizadas e na catequese,
mas no caso da pastoral dos
coroinhas as crianças que decidem participar, muitas vezes
trazem os pais novamente
para a vida na igreja.
A pastoral dos coroinhas
da Paróquia Nossa Senhora do
Bom Conselho, tem encontros
mensais, onde realizamos formações, encontros espirituais
e ensaios, que normalmente
são realizados no terceiro
domingo. As escalas são montadas de acordo com a disponibilidade apresentadas na inscrição de cada
criança. Caso você tenha idade a partir de
9 anos, já tenha feito a primeira comunhão
ou está no segundo ano da catequese e
queira ser um coroinha, você deve procurar
a coordenação da Pastoral dos Coroinhas ou
preencher a ficha de inscrição na secretaria.
Lucas
Imagem São Tarcísio: http://oamorsedeixaencontrar.blogspot.com.br/2011/08/15-de-agosto-dia-de-sao-tarcisio.html
Santa Maria Goretti: http://www.cancionnueva.com/2009/07/santa-maria-goretti/

Outubro: Mês das Missões
12 – sábado - Dia da Padroeira do Brasil,
N.Sra. da Conceição Aparecida – 10h00,
Santa Missa na Igreja, Outra santa Missa
no Jd. Santa Efigênia às 15h00, e às 16h00
- Missa na Igreja da 1ª Comunhão de catequizandos adultos
13 – domingo - 14h00 - Crisma na Catedral Sagrada Família.
19 e 20 – sábado e domingo – Encontro
do Jocris
26 – Sábado - Retiro de todos os Coordenadores e Assembleia no Colégio das
Irmãs, no Bairro da Ressaca.
Novembro: Mês do dizimista na nossa Diocese:Destaque especial
2 – sábado – 10h00 e 16h00 – Missa
dos finados
10 – domingo – 2ª Romaria Paroquial
Mariana, para Atibaia – e também Comemoração de 15 anos do movimento de
Schoënstatt, devoção à Mãe Peregrina em
nossa Paróquia:Pe. Sylvestre convoca os
envolvidos em todas as Pastorais Paroquiais,
possivelmente D. Emilio vai participar conosco.
Quanto a horários, preço de passagem
e detalhes, serão fornecidos com antecipação no momento dos avisos após as
Celebrações.
17 – domingo – 7h30- 1ª Comunhão de
todas as turmas do segundo ano
23 – sábado - Assembleia Diocesana.
24 – domingo - Encerramento do Ano
da Fé(celebrado no mundo todo).
Bernardo M. Azinheira

Novo site da paróquia
Anote aí o novo endereço do nosso site:

www.pnsbc.org.br

Brevemente iremos implementar novas funções e se você tiver alguma sugestão ou
crítica, envie e-mail para: pnsbc@pnsbc.org.br.
Ossamu
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