CORPUS CHRISTI 2014
No próximo dia 19 a Igreja celebra a Festa de Corpus Christi que tem por objetivo celebrar solenemente o mistério da Eucaristia o Sacramento do Corpo e do
Sangue de Jesus Cristo.
Acontece sempre em uma quinta-feira, em alusão à Quinta-feira Santa, quando se deu a instituição deste sacramento. Durante a última ceia de Jesus com
seus apóstolos, Ele mandou que celebrassem Sua lembrança comendo o pão e bebendo o vinho que se transformariam em seu Corpo e Sangue.
"O que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida e o
meu sangue é verdadeiramente bebida. O que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. O que come deste pão viverá
eternamente" (Jo 6, 55 59).
Através da Eucaristia, Jesus nos mostra que está presente ao nosso lado, e se faz alimento para nos dar força para continuar. Jesus nos comunica seu amor e se
entrega por nós.
ORIGEM DA CELEBRAÇÃO
A celebração teve origem em 1243, em Liège,
na Bélgica, no século XIII, quando a freira Juliana
d e Co r n i o n te r i a t i d o v i s õ e s d e Cr i s to
demonstrando-lhe desejo de que o mistério da
Eucaristia fosse celebrado com destaque.
Em 1264, o Papa Urbano IV através da Bula
Papal "Transiturus de hoc mundo", estendeu a festa
para toda a Igreja, pedindo a São Tomás de Aquino
que preparasse as leituras e textos litúrgicos que,
até hoje, são usados durante a celebração. Compôs
o hino Lauda Sion Salvatorem (Louva, ó Sião, o
Salvador), ainda hoje usado e cantado nas liturgias
do dia pelos mais de 400 mil sacerdotes nos cinco
continentes.
A procissão com a Hóstia consagrada
conduzida em um ostensório é datada de 1274. Foi
na época barroca, contudo, que ela se tornou um
grande cortejo de ação de graças.

NO BRASIL
No Brasil, a festa passou a integrar o
calendário religioso de Brasília, em 1961, quando
uma pequena procissão saiu da Igreja de madeira
de Santo Antônio e seguiu até a Igrejinha de Nossa
Senhora de Fátima. A tradição de enfeitar as ruas
surgiu em Ouro Preto, cidade histórica do interior
de Minas Gerais.
A celebração de Corpus Christi consta de uma
missa, procissão e adoração ao Santíssimo
Sacramento.
A procissão lembra a caminhada do povo de
Deus, que é peregrino, em busca da Terra
Prometida. No Antigo Testamento esse povo foi
alimentado com maná, no deserto. Hoje, ele é
alimentado com o próprio Corpo de Cristo.
Durante a Missa o celebrante consagra duas
hóstias: uma é consumida e a outra, apresentada
aos éis para adoração. Essa hóstia permanece no
meio da comunidade, como sinal da presença de
Cristo vivo no coração de sua Igreja.

TAPETE PARA A PROCISSÃO
Nossa Paróquia, tradicionalmente confecciona belíssimos tapetes feitos de serragem, borra de café, casca de ovos etc, pelas ruas onde o Santíssimo
Sacramento passa. A confecção dos tapetes é feito pela boa vontade dos membros das comunidades.
A coordenação deste ano está a cargo de Edvaldo Freire que solicita a colaboração dos éis no sentido de trazer para a Paróquia, até o dia 18 deste mês
os seguintes materiais:
- casca de ovo lavada;
- tampinhas de garrafa encapadas;
- borra de café
E convida também as pessoas que tenham tempo disponível no período da manhã ou tarde e que possam levantar peso, para ajudar no tingimento da
serragem.
Ele coloca-se à disposição pelo celular 9-7127-8367.

Expediente: Pároco Pe. Nivaldo CS, Pe. João CS, Pe. Jean Dickson CS. Alan, Dennis, Feihs, Fiore

Horário de atendimento da secretaria paroquial:
Segunda a Sexta das 8 às 19h
Sábado das 8 às16h30
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CELEBRANDO O PENTECOSTES
Pentecostes é uma celebração muito importante do calendário cristão e comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo.
Pentecostes é celebrado 50 dias depois do domingo de Páscoa, e no décimo dia depois do dia da Ascensão.
O termo Pentecostes é de origem grega, e o signi cado é quinquagésimo, e
junto com Natal e Páscoa, é a terceira data mais importante do Ano Litúrgico. No
Novo Testamento, Pentecostes é o dia da vinda do Espírito Santo, da chegada de
Cristo na Terra. Pentecostes marca o nal da festa Pascal.

SIGNIFICADO DO DIA DE PENTECOSTES
Pentecostes celebra a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e seguidores de
Cristo, durante aquela celebração judaica do quinquagésimo dia em Jerusalém e
também é considerado o dia do nascimento da Igreja.

VIGÍLIA DE PENTECOSTES
Imagine o que aconteceria se em unidade, orações fervorosas fossem elevadas em
cada parte de nossa comunidade em preparação ao Pentecostes! Imagine o que
aconteceria se testemunhássemos o poder do Espírito Santo em cada parte de nossa
Paróquia durante todo o Pentecostes! Imagine o que Deus poderia fazer se nos
uníssemos em oração e celebração para um derramamento renovado do Espírito
Santo em nossa Comunidade paroquial e nas nossas famílias! Imagine nosso mundo
transformado!
No próximo dia 7, portanto, véspera do dia de Pentecostes, nossa comunidade fará a vigília em preparação à Solenidade. Iniciará às 20h, na Matriz e toda a
comunidade está convidada a participar.

ENCONTRO DE CASAIS
COM CRISTO - PRIMEIRA ETAPA
O Encontro de Casais com Cristo ECC é um serviço da Igreja, em
favor da evangelização das famílias. Procura construir o Reino de
Deus, aqui e agora, a partir da família, da comunidade paroquial,
mostrando pistas para que os casais se reencontrem com eles
mesmos, com os lhos, com a comunidade e, principalmente, com
Cristo. Para isto, busca compreender o que é "ser Igreja hoje" e de seu
compromisso com a dignidade da pessoa humana e com a Justiça
Social.
A evangelização do matrimônio e da família é missão de toda a
Igreja, em que todos os éis devem cooperar segundo as próprias
condições e vocação. Deve partir do conceito exato de matrimônio e de
família, à Luz da Revelação, segundo o Magistério da Igreja
(Orientações pastorais sobre o matrimônio CNBB Doc. Nº 12) (DNpág. 13)
Nos dias 22, 23 e 24 de agosto, realizaremos em nossa Paróquia mais

um Encontro de Casais com Cristo, para aqueles casais casados que
ainda não tiveram esta oportunidade maravilhosa de efetivar em sua
família o Reino de Deus.
Não perca esta oportunidade e faça a sua inscrição na Secretaria
da Paróquia de segunda a sexta-feira das 8 às 18h e sábado das 8 às
16h.

MISSAS NAS COMUNIDADES
Na Matriz há missas diariamente às 19h; aos sábados às 16h; aos domingos às 8h, 10h (crianças), 17h e 19h.

Entre copa e arraiá, o povo faz a festa!

Caros paroquianos chegou o mês das festas populares, mês dos folguedos! E para completar a festança,
tempo de Copa do Mundo. Certamente, haverá grande show de bola em muitas partes do nosso País, mas
não deverão faltar os gols de par cipação na vida das comunidades.
Neste mês recordamos o Bem‐aventurado Scalabrini, homem de caridade e de comunhão, ﬁlho
devo ssimo de Maria, Apóstolo do Catecismo e Pai dos Migrantes (1º de junho); Santo Antônio,
popularmente conhecido como o santo casamenteiro, o insigne pregador (13 de junho); São João Ba sta,
aquele cuja missão foi preparar os caminhos do Senhor (24 de junho); São Pedro e São Paulo homens de
Deus e servidores da Igreja.
Como é possível notar, não nos faltam exemplos de seguidores de Jesus Cristo que colocaram suas
vidas a serviço do Evangelho e do bem comum. Hoje, também nós, somos interpelados a viver nossa
consagração ba smal, dando razão da nossa esperança e colaborando na construção de verdadeiras
comunidades de irmãos e irmãs.
É bonito perceber o envolvimento das pessoas nas várias frentes de missão que acontecem nas
comunidades. Igualmente, é louvável o despertar da sensibilidade para novos rumos pastorais.
Caminhando nesse ritmo é possível superar o comodismo e a indiferença abrindo novos espaços de
evangelização e oferecendo oportunidades para se viver a fé como um compromisso em defesa da vida.
Assim, entre copa e arraiá, juntos faremos o gol da vitória! Vamos lá! Vamos festejar e gritar anarriê e
comemorar a beleza de pertencer ao Novo Povo de Deus, peregrinos da esperança, um povo de irmãos.
Pe.Nivaldo Feliciano Silva, CS. ‐ Pároco

SEMANA DO MIGRANTE – 15 A 22 DE JUNHO DE 2014
HAITIANOS VINDOS DO ACRE SÃO ACOLHIDOS NA CASA DO MIGRANTE EM SÃO PAULO
Como é de conhecimento geral, centenas de refugiados haitianos desembarcaram em
São Paulo e foram acolhidos na Paróquia Nossa Senhora da Paz, em São Paulo durante os
meses de abril e maio passados. Naquela Paróquia está o CEM (Centro de Estudos
Migratórios) e a Casa do Migrante e é assistida pelos Padres Scalabrinianos. Os mesmos que
assistem a nossa Paróquia. O local era pequeno para acolher a tantos irmãos sofridos pelo
terremoto ocorrido no Haiti e pela pobreza extrema.
A Pastoral do Migrante de nossa Paróquia foi presença na acolhida aos migrantes
haitianos, promovendo campanhas para arrecadação de produtos de higiene, alimentos e
roupas, além da presença no local para ajudar nos afazeres da cozinha.

1º/06-Vanessa Ramos dos Santos Silva
02/06- Patrícia de Cássia Barreto
02/06- Laurinda Maria da Silva
02/06- Fátima Aparecida Nunes Monteiro
02/06- Leudir Antônio Vernilli
04/06- Edenilson de Matos Andrade
04/06- Marinilde Vieira de Souza
05/06- Eriton Ferreira Alquimin
06/06- Maria de Lourdes Ferreira
09/06- Ketylin Aparecida Tedeschi da S. Silva
09/06- Jussara Novaes de Oliveira Serry
09/06- Júlia Fortunato Souza Rego
11/06- Maria Cristine Ramalho Rego

No dia 22 deste mês, em que celebramos a Dia do Migrante, nossa Paróquia celebrará a
festa com a celebração Eucarística, às 10 horas e posteriormente uma confraternização
unindo todas as comunidades e pastorais no espaço paroquial. Celebraremos com um
almoço comunitário em que somos convidados a participar e trazer algum alimento para
partilhar.
A festa do Migrante nos moldes dos anos anteriores não será realizada tendo em vista a
proximidade da data com a Festa de Corpus Christi e os jogos da Copa do Mundo.

ANUNCIEANUNCIE
ANUNCIE
AQUI
AQUI
AQUI

1º Festa do Beato Scalabrini Confraternização e Romaria
4 - Reunião do Clero Regional Paróquia São José de Vila Assis - Mauá
7- Vigília de Pentecostes
7- Reunião com as lideranças que trabalham com juventude - 17h
8 - Retiro Paroquial dos Catequistas
8 - Solenidade de Pentecostes - Festa do Nascimento da Igreja
8 - Curso de Noivos
12 - Reunião do CPP

14/15 - Quermesse de Santo Antônio
17 - Início do Recesso da Catequese Paroquial
19 - Solenidade de Corpus Christi
21 - Romaria Diocesana para Aparecida em comemoração ao Jubileu 60 anos da Diocese
22 - Festa do Migrante
25 - Reunião da Comissão Pastoral para a Animação Bíblica Catequética Paroquial - 20h
27 - Festa do Sagrado Coração de Jesus
27 - Reunião das Lideranças das Comunidades Preparação da Semana da Família

Batizados

Dizimistas Aniversariantes

FESTA DO MIGRANTE

ANUNCIE
AQUI

CALENDÁRIO PAROQUIAL – JUNHO 2014

11/06- Maria de Jesus da Silva
13/06- João Nunes
14/06- Edileuza da Silva
16/06- José Osmar de Souza
16/06- Lídia Boarreto Paterli
17/06- Gilda Aparecida S. Carvalho Gouvea
19/06- Julita Pereira Oliveira
21/06- Roberto Caetano da Silva
23/06- Marielza Santos Cardoso
24/06- Elenita Graciano de Souza Assiz
30/06- Roberto Caboclo de Melo
30/06- Chirlei dos Santos

Casamentos

DATA
04/05
04/05
04/05
04/05
18/05
18/05
18/05
18/05
18/05
18/05
31/05
1º/06
1º/06
15/06

CRIANÇA
Emanuelly
Júlia
Giovanna Heloíza
Guilherme
Carlos
Hallana Lísia
Júlia
Laura
Nicolly
Pedro Henrique
Giovanna
Emanuelle
Marcelo
Bernardo

PAI E MÃE
Wilton e Antônia Beatriz
Sérgio e Samantha
Carlos e Priscila Simone
Renato e Valdilene
Willians e Aline
Ederaldo e Maria Cristina
Ostrangil e Patrícia
Henderson e Heloísa Francisca
Patrícia
Henrique e Jéssica
Caio e Patrícia
Emerson e Ana Paula
Maurício e Viviane Cristine
Johnny e Luciana

07/06 André Luiz e Suzelen 21/06 Denis Aparecido e Daianna 28/06 Erick e Mariana

ECNOBAL

ABC

Balanças
Assistência Técnica em Balanças
11 4555-6145/ 4555-5402
tecnobal@tecnobalancas.com.br
Av. Dom José Gaspar, 259
Bairro da Matriz - Mauá

