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Tua Palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho!
(Salmo 119, 105)

O

mês de Setembro é conhecido como mês da Bíblia, este mês foi escolhido pela Igreja porque no Anterior à compilação dos livros da Bíblia, destaca-se a
dia 30 de setembro celebra-se o dia de São Jerônimo, grande biblista que traduziu a bíblia para tradição oral, que teve importância capital nos primórdios
o Latim (língua popularmente falada na época de sua tradução e usada na Liturgia da Igreja). do cristianismo, pois a mensagem de Cristo foi transmitida
oralmente antes de ser compendiada pelos Evangelistas. Por
A Sagrada Escritura hoje em dia está traduzida em praticamente todas as línguas do mundo e presente
meio dos próprios textos escritos percebemos que existia
em quase todas as casas servindo de alimento espiritual para as pessoas ajudando o povo de Deus em sua
uma forte tradição oral, como vemos neste trecho de São
caminhada rumo a construção do Reino.
Paulo: Porque, antes de tudo, ensinei-vos o que eu mesmo
A história da salvação nos prova como a Palavra de Deus é viva. Deus toma a iniciativa de tinha aprendido; que Cristo morreu por nossos pecados
comunicar-se com o homem. É a historia da comunicação de Deus, primeiramente com os Patriarcas segundo as Escrituras; e que foi sepultado, e que ressuscitou
(Abraão, Isaac, Jacó), passando por Moisés, pelos Profetas, até a vinda do Messias e, por fim, a morte ao terceiro dia, segundo as mesmas Escrituras, e que foi
do último dos Doze Apóstolos, quando foi escrito o Apocalipse, no final do I século. A Palavra de Deus visto por Pedro, e depois pelos onze (1 Cor 15,3-4 ).
acompanha o homem desde a criação até ao fim da sua peregrinação sobre a terra, manifestou-se de
diversos modos, atingindo o ápice no mistério da Encarnação, quando, por obra do Espírito Santo, o Verbo, se fez carne . Mais do que história, a Bíblia
é portadora de uma mensagem, capaz de denunciar e anunciar, denuncia as injustiças, os pecados, as situações desumanas, de pobreza, exploração e
exclusão em que vivem tantos irmãos nossos assim como fizeram os Profetas e também Jesus Cristo A Bíblia é também um livro de anúncio.
O Concílio Vaticano II, na Constituição Dei Verbum, ensina que “a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura, constituem um só Sagrado Depósito da
Palavra de Deus confiado à Igreja (...). A Sagrada Escritura é a Palavra de Deus enquanto
é redigida sob a moção do Espírito Santo; a Sagrada Tradição, por sua vez, transmite
integralmente aos sucessores dos Apóstolos a Palavra de Deus confiada por Cristo
Senhor e pelo Espírito Santo aos Apóstolos para que, sob a luz do Espírito de verdade,
eles por sua pregação fielmente a conservem, exponham e difundam” (n. 10).
Entretanto, assim como Cristo com sua autoridade divina interpretou para
os seus discípulos a Escritura que fora transmitida por aqueles que o Espírito
Santo inspirou, os apóstolos e depois seus sucessores, sob guia do mesmo Espírito
continuaram a velar pelo depósito revelado e a interpretá-lo.
É de vital importância se compreender o papel da Igreja no que tange à reta
compreensão da Bíblia Sagrada. A tradição oral, sendo anterior à Bíblia, é o único
critério para se elucidarem questões pertinentes à Bíblia, a começar pela questão
capital: Quem garante que as Escrituras têm autoridade divina? Naturalmente
não qualquer voz da Tradição, merecerá crédito, mas, sim, aquele testemunho
constante e unânime que, tendo atravessado ininterruptamente os séculos, hoje
se manifesta no Magistério da Igreja.
Isto mostra a garantia que os fiéis possuem de receberem, de fato, a genuína
Palavra de Deus. Cumpre, pois, total adesão ao Magistério, que, desta maneira, sempre fala assistido pelo Espírito Santo.
Desde o princípio, a Igreja vive da Palavra de Deus. Em Cristo, Verbo encarnado sob a ação do Espírito Santo, a Igreja é instrumento da união
íntima com Deus e da unidade de todo o gênero humano.
Na Bíblia também encontramos textos para as diversas situações da vida. Ela ajuda a fortalecer a nossa
fé; é útil na nossa formação, nos momentos de crises e dificuldades, na dor, na doença ou na alegria, para todas A Bíblia foi escrita por pessoas
as realidades encontramos textos apropriados. Portanto, convidamos todos os fiéis a nutrirem-se mais assiduamente chamadas e escolhidas por Deus e que
da Palavra de Deus, buscando na mesma um crescimento de fé, de entendimento e de conhecimento. Vale foram inspiradas através do Espírito
ressaltar o valor que o Santo Padre Bento XV quer explicitar da Palavra de Deus enquanto alimento e necessidade Santo. Ela revela o projeto de Deus
diária de todo cristão, crescendo no entendimento e conhecimento da mesma. A Sagrada Escritura será, para para o mundo; serve para que todos
possam crescer na fé e levar uma vida
cada homem, uma nova luz quando cada coração humano se abrir ao conhecimento da Palavra.
Fr. Sérgio Sambl, OAR de acordo com o projeto de Deus.
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EDITORIAL
Estimado paroquiano,
A Igreja dedica este tempo (setembro
 outubro) para refletirmos sobre a
importância da Palavra de Deus e a
dimensão missionária da vida da Igreja.
A Palavra de Deus é para nós fonte e
fundamento para a vida cristã. Nosso Deus
nos entregou a Sagrada
Escritura como fonte de
revelação. A partir do
encontro com Deus, na
Palavra, somos levados
por Ele mesmo a partilhar
com os demais a alegria
do Pão da Vida, assim, nasce a missão dos
missionários da Palavra de Deus.
A missão não é uma entre muitas
atividades da Igreja ela está intimamente
ligada ao ser Igreja. Ela tem sua origem
no envio do Filho de Deus a este mundo
(mistério da encarnação) e na missão do
Espírito Santo (Pentecostes), segundo o
designo de Deus Pai. O significado da
missão se esclarece na relação entre Deus
e a humanidade. É uma história de
aproximação, comunicação, convocação
e solidariedade.
Estimado paroquiano, o presépio e
o sepulcro estão vazios, Cristo não está
deitado, adormecido como criança ou
deitado sem vida no leito da morte. Ele
está vivo, presente na história da
humanidade e os convida a partilhar
desta glória. Ele convida-nos para sair
de nossa zona de conforto, do nosso
comodismo. Convoca-nos para sermos
missionários da Palavra em nosso tempo,
aqui onde vivemos. Ele espera de nós
atitudes evangelizadas e evangelizadoras.
Que o Divino Mestre ajude-nos em
nossa caminhada... Que a paz de Cristo
esteja em seu coração.
Frei Fábio Nôcal, OAR
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Nome do Nosso Informativo
Agradecemos aos que opinaram sobre a escolha do nome para nosso informativo. Foi gratificante
observar o interesse demonstrado pelas pessoas, o que traz ainda mais responsabilidade para que a
equipe da PASCOM se esforce por encontrar alternativas, visando informar e interagir com a comunidade.
Dentre os mais de vinte nomes sugeridos, num primeiro momento a equipe selecionou 3:
“O Mensageiro”; “Informativo Nossa Senhora de Lourdes”, “A voz de Lourdes”.
A comunidade votou e o nome foi A VOZ DE LOURDES, encaminhado pela Sylvia, que mora na
Rua Carlos Weber e frequenta a Paróquia N. Sra. Lourdes
Participe, dê sugestões de assuntos, orações ou
há cerca de dez anos. A Syvia é casada, tem 3 filhos e 3 netas. textos... Enfim, comunique-se conosco e, desejar,
Encontra tempo para se dedicar também a outras ações, como venha fazer parte de nossa equipe. Informações
por exemplo, é Líder na Pastoral da Criança. Que Deus na Secretaria Paroquial ou pelo e-mail
continue abençoando a Sylvia e sua família, que ela se pascom.nslourdes@gmail.com
mantenha perseverante e atuante na nossa comunidade.
Que Nossa Senhora ilumine nosso trabalho, para que VOZ DE LOURDES seja cada vez
mais forte, tenha mais participantes e, assim, cumpra sua proposta de transmitir informação
religiosa e notícias. Que possa unir nossa comunidade também pela escrita.

Convite Especial

O Pastor é aquele que dá a vida por suas ovelhas!
Todos nós, leigos, membros de alguma pastoral, também somos pastores, pois por meio da
pastoral, conduzimos uma pequena parcela do povo de Deus. Entretanto, “... a messe é grande e
poucos são os operários”. Venha também, ser um operário na messe do Senhor; ajudar-nos a manter
viva nossa comunidade, nossos trabalhos sociais e movimentos. Somos discípulos e missionários
respondendo ao chamado que nos foi feito com amor e dedicação, da melhor maneira possível.
Que o Espírito Santo ilumine nossas mentes e corações para realização de um bom trabalho.
Nesta edição descrevemos as atividades de algumas Pastorais. Se quiser falar com algum dos
integrantes, procure a Secretaria Paroquial ou envie e-mail para pascom.nslourdes@gmail.com

Santo Agostinho

Agosto mês de comemorações especiais
Tríduo de Santo Agostinho
Nos dias 25, 26 e 27 de agosto foram realizadas celebrações em
Louvor a Santo Agostinho, nas missas das 19h na nossa Paróquia.
Festa de Santa Mônica
Dia 27, também às 19h ocorreu a, em homenagem a mãe que
foi exemplo de vida e busca de santidade, para si, para seus
familiares e todos os que a cercaram durante sua vida terrena.
Firme na fé continua como modelo de inspiração e esperança
para mães do mundo todo.
Solenidade Santo Agostinho
Dia 28, às 19h, Missa Solene com a presença especial de
Dom Angélico Presidindo a celebração.

Outubro-Jantar Dançante

Encerramento das comemorações dos 50 anos da Paróquia N. Sra. de Lourdes será especial.
PARTICIPE!
Dia 23/10/2010 (sábado) - Local: Salão Paroquial - Após a missa das 18 horas

Sarau Agostiniano
Um sarau é um evento cultural ou musical que reúne pessoas em ambiente particular para
que possam expressar ou manifestar seus dons artísticos. Um sarau pode envolver dança, poesia,
leitura de livros, música acústica e também outras formas
No sábado, 21 de agosto, aconteceu na nossa de arte como pintura e teatro. Era um evento comum no
Paróquia mais uma edição do Sarau século XIX que vem sendo redescoberto por seu caráter
Agostiniano,evento que iniciou a semana de inovação, descontração e satisfação.
Esse costume também foi despertado em algumas
Agostiniana, com a participação de nossos
casas Agostinianas. A proposta é que as pessoas que
paroquianos e frades.
Agradecemos a participação de todos que com tenham dom artístico, possam se reunir e, num ambiente
os seus dons contribuíram para este evento. harmonioso, confraternizar-se.

Pastoral da Criança
Ser voluntário na Pastoral da Criança significa:
+ fazer parte da Missão da Pastoral da Criança;
+ servir com amor e dedicação a criança e as
famílias carentes;
+ ter compromisso Cristão a serviço da vida e da
esperança e da paz;
+ lutar para que todas as crianças tenham vida e a
tenham em abundância;
+ conhecer e participar das ações básicas de saúde,
nutrição, educação e cidadania;
+ vivenciar a mística da Pastoral, que une Fé e Vida;
+ participar da organização da comunidade;
+ atuar na prevenção das causas da mortalidade
infantil e da violência;
+ estar comprometido com mudanças sociais.

Proposta: Atuar como agente de transformação, agindo na promoção da saúde e do
desenvolvimento integral de gestantes, crianças e suas famílias.
Líderes comunitários:
Os líderes da Pastoral da Criança atuam na comunidade próxima. O líder se aproxima, convive
e conhece bem a família, as condições em que vive e, junto com ela, busca maneiras de melhorar
a realidade.
O líder também orienta as famílias sobre os seus direitos e deveres e contribui para prevenir
a violência doméstica, levando a mensagem da paz, do amor e da solidariedade. As famílias
acompanhadas se sentem amparadas e fortalecidas para buscar soluções para os problemas.
Voluntariado que Salva Vidas:
Essa ação acontece porque há pessoas que se comprometem a fazer um trabalho
*voluntário*, no qual compartilham conhecimentos, experiências e uma parte do seu tempo.
São pessoas que vivem e demonstram com seu exemplo o amor ao próximo. É um verdadeiro
trabalho de Caridade Cristã.
Os *voluntários* da Pastoral da Criança desenvolvem ações de saúde, nutrição, educação,
cidadania e espiritualidade de forma ecumênica nas comunidades pobres. As atividades visam
promover o desenvolvimento integral das crianças, desde a concepção aos seis anos de idade, e
a melhoria da qualidade de vida das famílias.

Equipe da Pastoral da Criança da Nossa Paróquia

É impossível falar da Pastoral da Criança sem citar Dona
Zilda Arns Neumann (Forquilhinha, 25 de agosto de 1934 
Porto Príncipe, 12 de janeiro de 2010), médica pediatra e
sanitarista brasileira.
Irmã de Dom Paulo Evaristo Arns, foi fundadora e
coordenadora internacional da Pastoral da Criança e da
Pastoral da Pessoa Idosa, organismos de ação social da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).
Recebeu diversas menções especiais e títulos de cidadã
honorária no país. Da mesma forma, à Pastoral da Criança
foram concedidos diversos prêmios pelo trabalho que vem
sendo desenvolvido desde a sua fundação.

Pastoral da Criança existe há 6 anos. Nos dois últimos anos, cumprindo integralmente a
proposta da Pastoral. O local de atendimento é a Comunidade do 9 (Ceasa), onde vivem cerca
de 185 famílias e mais de 200 crianças de 0 a 12 anos. Atualmente atende 68 famílias, dentre as
quais 89 crianças e 4 gestantes.
São 7 Lideres atuantes: Sylvia, Marli, Luciana, Iracema, Vinicius, Elza, Juventina e Cleusa
A Equipe de apoio conta com: Maria do Socorro, Maria Rosa, Frei André, Frei Clebson,
Maria José, Cleuza, Alessandra, Cida
O trabalho consiste de:
1. Visitas domiciliares, que ocorrem no penúltimo sábado de cada mês. A equipe sai às 9:30,
após oração na igreja. As visitas na comunidade iniciam às 10 h e terminam por volta das 13
h. Cada líder conversa com os membros das famílias que atende, ouve e procura orientar
nos diversos assuntos relacionados ao ambiente familiar, saúde e direitos sociais.
2. Reuniões de Reflexão  na primeira 5ª feira após a celebração. Trata-se da troca de
informações entre as líderes, para aprender e discutir os contatos realizados, bem como
planejar as próximas visitas.
3. Celebração da Vida. No último sábado de cada mês as famílias se reúnem para atividades de pesagem das crianças, divulgação de ações
voltadas a saúde e integração social, bem como lazer, com brincadeiras e alimentação, conforme pode ser verificado nas fotos desta matéria.
Informações prestadas pela Cleusa, Coordenadora da Pastoral da Criança da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes
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Pastoral Familiar
Para a Igreja, a família deve seguir o caminho do Evangelho, confirmada com a bênção de Deus para ser testemunho vivo de seguimento
e de anúncio de uma realidade melhor para todas as pessoas. O tema é uma afirmação da nossa fé cristã a respeito da importância da família
para a Igreja e a para a sociedade, de um modo geral.
O mundo de hoje está imerso em realidades desafiantes, crise de valores éticos, morais e cristãos. Sabemos, por outro lado, que podemos
apontar sinais que indicam o melhor caminho a ser seguido, e este caminho é Jesus
Cristo e sua Boa Nova, o Evangelho..
PROPOSTAS DA PASTORAL FAMILIAR:
ORGANIZAÇÃO: A Comissão Nacional da Pastoral Familiar possui uma coordenação
É o esforço da Igreja visando não só defender e promover o
nacional
(CONAPAF). Além disso, a CNPF é composta pelos bispos, assessores e casais
respeito à dignidade da família, seus direitos e deveres, mas
também chamar a atenção para a importância da família como o representantes da Pastoral Familiar nos 17 Regionais da CNBB, no Distrito Federal e os
principal recurso para a pessoa, para a sociedade e para a Igreja. representantes nacionais dos principais Movimentos, Institutos e serviços familiares
Ela é o lugar onde mais se investe para o desenvolvimento de um em defesa da Vida.
país, já que a família é indispensável para o desenvolvimento das
ESTRUTURAS DA PASTORAL FAMILIAR: A Pastoral Familiar foi estruturada a partir
pessoas e da sociedade.
da Exortação Apostólica Familiaris Consortio, do Papa João Paulo II, com base na
As ações partem da realidade vivida na família, para buscar
comunidade diocesana e paroquial. O Papa, contudo, realçou o lugar especial que,
o que seja viável desenvolver e preservar dentro dos conceitos
cristãos. A base é a família ideal, que é a família cristã, gerada a neste campo, compete à missão dos cônjuges e das famílias cristãs. Em virtude da
partir do sacramento do matrimônio e vivendo em forte unidade, graça recebida no sacramento do matrimônio, eles devem atuar no seio da própria
família com testemunho de vida.
harmonia e na gratuita e generosa solidariedade.
Devem atuar também na esfera pública, buscando formar opinião e consciências
segundo os valores cristãos, através de associações de famílias a serviço das famílias, inclusive com empenho ativo em todos os níveis,
mesmo em parceria com outras associações nãoeclesiais que defendam aspirações justas.

Pastoral Familiar em Nossa Paróquia
Consciente da importância da família no dinamismo da sociedade e dos valores cristãos que nela são cultivados ou que precisam ser
resgatados, a pastoral da Família da Paróquia N. S. de Lourdes, em sintonia com os trabalhos que a Região Lapa realiza nesse setor, exerce
suas atividades no amplo contexto da comunidade a partir dos seguintes âmbitos:
Organizativo: os membros da Pastoral se reúnem uma vez ao mês (última quinta-feira) para estudos, avaliações e preparação de
atividades futuras, incluindo a liturgia da missa.
Celebrativo: uma vez ao mês (segundo domingo às 19h00), a pastoral celebra com a comunidade a missa com as famílias. Para esta
celebração os casais aniversariantes do mês são previamente convidados e na celebração são homenageados e abençoados.
Missionário: mensalmente a pastoral se mobiliza para visitar os casais mais idosos ou que se encontram enfermos e que, portanto,
não podem vir até a comunidade para celebrar
seu aniversário matrimonial.
Integrantes da Pastoral Familiar: Andréia,
João, Élena, Algemiro, Rosali, Paulo, Gustavo,
Maria do Carmo, Cida, Ricardo, Maria e
Narciso e Frei Ademildo (OAR).
Os casais que se sentirem chamados a
trabalhar conosco nessa fundamental missão,
serão alegremente acolhidos.
SAGRADA FAMÍLIA, ROGAI POR TODOS NÓS.
AMÉM!

Rua Carlos Weber, 1213
Vila Leopoldina - São Paulo - SP. CEP: 05303-000
(11) 3596-9878
(11) 3596-9878
muchacharica@muchacharica.com
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Na semana de 08 a 14/08/2010, nossa comunidade celebrou a SEMANA DA FAMÍLIA, com preces especiais nas missas das 19h. Entre as cerimônias realizadas,
destacamos o encontro de confraternização da comunidade no sábado, dia 14/08, às 19h30.

Num encontro festivo, as famílias trouxeram comidas que lembraram suas próprias famílias. Foi um momento alegre e festivo, como pode ser confirmado nas fotos anexas.
Agradecemos a todos os participantes e a Deus que nos proporcionou momentos de paz e integração em comunidade.

Rua Schilling, 321
Sao Paulo - SP
Tel: (11) 3644-3324 / 3644-3324 / 3644-3325

Ladrilhos Hidráulicos Artesanais
Lisos e Decorados antiderrapantes

Fone: (11) 3834-9896

(11) 3834-9896
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Outubro: mês Missionário
A missão que a Igreja é chamada a realizar tem sua origem e razão de ser no mistério da comunhão com Deus
(AG 2; LG 2-4). Comunhão e missão são dois aspectos inseparáveis da Igreja (CNBB, doc 33, p.40, n. 50). Precisamos
acolher esse caminho (CNBB, doc. 33, p. 8) para sermos uma Igreja verdadeiramente missionária. O empenho
missionário gera comunhão e vice-versa. A comunhão se torna eficaz e visível
Ser Igreja missionária é sermos comprometido no anúncio do Evangelho.
com as grandes mudanças que precisam
“O Pai é fonte da missão e atua no mundo, em nossa história humana,
acontecer no interior de uma sociedade injusta
através do Filho e do Espírito Santo (CNBB, doc 61,46). Tudo vem do Pai, o princípio
e desigual como a nossa e sermos capazes de
reconhecer a dignidade da pessoa humana e sem princípio, o amor doação (Jo 1, 3-4). Conhecemos o Pai por meio de Jesus Cristo”.
A relação filial tem suas consequências (Mt 5,43-48), não numa linha de subordinação, mas de reciprocidade
empenhados no combate à morte. No caminho
que
faz
com que evitemos ações isoladas, por conta própria. Jesus nada fez por conta própria (Jo 5,19).
com o Deus da vida, queremos colaborar para
A
missão
é um prosseguimento da prática de Jesus Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir
a transformação pessoal, coletiva, histórica
e
dar
a
vida
em
resgate de muitos (Mc 10,45). Com Ele compreendemos qual é o programa a seguir na ação
desta sociedade, celebrando e vivendo a
Eucaristia que nos recorda e nos sustenta na missionária (Lc 4,16-22), assumindo seu modo de ser, viver e evangelizar.
missão em favor dos outros.
Como Igreja missionária somos chamados a agir na força do Espírito Santo. Nesta tarefa é fundamental
A Igreja é essencialmente missionária. Se discernir o que é do Espírito Santo e o que é do ser humano. O Espírito tem seu modo de agir humanizando os
perdesse esta característica, o seu coração seres humanos. Nele as pessoas agem em favor da vida, da justiça, da verdade, do amor, da paz...
deixaria de bater.
Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês (Jo 15,16)
Orly Côco - Missionário Leigo

Nossa Senhora Aparecida
Certamente a maioria dos brasileiros carrega consigo, desde a infância,
lembranças Dessa que é a Padroeira de nosso país. Muitas são as citações
familiares sobre os milagres e o quanto a visita ao Santuário de Nossa
Senhora Aparecida traz emoção, esperança e paz.
Tantas são as graças, multiplicadas por famílias e cidades que o dia 12
de outubro precisava ser também reverenciado em nosso informativo.
Lembrar sua aparição e milagres nos eleva e aproxima como cristãos.
Somos filhos de um Deus piedoso, que permitiu que Maria se
apresentasse a nós de tantas formas. Para o povo brasileiro, a pequena
imagem representa a grandeza e a benevolência desse Deus que se fez Filho,
que é Pai e que nos abençoou com uma Mãe generosa e sempre presente
para nos acudir nas angústias e tribulações.
História
O rio Paraíba, que nasce em São Paulo e deságua no litoral fluminense, era limpo e piscoso em 1717, quando os pescadores Domingos
Garcia, Felipe Pedroso e João Alves resgataram a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida de suas águas. Encarregados de
garantir o almoço do conde de Assumar, então governador da província de São Paulo que visitava a Vila de Guaratinguetá, eles subiam o rio
e lançavam as redes sem muito sucesso, próximo ao Porto de Itaguaçu, até que recolheram o corpo da imagem; na segunda tentativa,
trouxeram a cabeça; e, a partir desse momento, os peixes pareciam brotar ao redor do barco.
Durante 15 anos, Pedroso ficou com a imagem em sua casa, onde recebia várias pessoas para rezas e novenas. Mais tarde, a família construiu
um oratório para a imagem, até que, em 1735, o vigário de Guaratinguetá ergueu uma capela no alto do Morro dos Coqueiros. Como o número de
fiéis ia aumentando cada vez mais, teve início, em 1834, a construção da chamada Basílica Velha. O ano de 1928 marcou a passagem do povoado
nascido ao redor do Morro dos Coqueiros e, um ano depois, o papa Pio XI proclamava a santa como Rainha e Padroeira oficial do Brasil.
A necessidade de um local maior para os romeiros era inevitável. Então, em 1955 teve início a construção da Basílica Nova (que em
tamanho só perde para a Basílica de São Pedro no Vaticano). O arquiteto Benedito Calixto idealizou um edifício em forma de cruz grega, com
173 metros de comprimento por 168 metros de largura. As naves com 40 metros e a cúpula com 70 metros de altura, capaz de abrigar 45 mil
pessoas. Os 272 mil metros quadrados do estacionamento comportam quatro mil ônibus e seis mil carros. Tudo isso para atender cerca de
sete milhões de romeiros por ano.
Fontes: minhaprece.com www.culturabrasil.org

Rua Schilling, 305
(CEASA)
(11) 3833-0062
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Santa Paula
Comércio de Papéis
Avenida Imperatriz Leopoldina, 1563
Vila Leopoldina - São Paulo - SP
Tel: (11) 3831-9555
(11) 3831-9555

Associação Cristã
Mães de Santa Mônica
Foi com grande alegria que em meados de
outubro de 2009, iniciou-se em nossa paróquia a
Associação Cristã Mães de Santa Mônica, que a
exemplo da Mãe de santo Agostinho oram sem
cessar na intenção de seus filhos.
A Associação é formada por grupos de 7 mães
orantes. Dedicam-se a preces em três momentos
principais, dois voltados à conversão e santificação
dos filhos rezando:
•
diariamente em casa,
•
um dia por semana, diante do Santíssimo
Sacramento,
Um terceiro momento solene de orações
ocorre no dia 27 de cada mês, na missa das 19h,
quando as mães se reúnem em nossa Paróquia, para
participar da celebração eucarística em honra a
Santa Mônica.
Você mãe, venha fazer parte dessa associação.
Informe-se na secretaria paroquial ou entre em
contato com Frei Ricardo (11) 8825-9308.
Santa Mônica e Santo Agostinho, rogai por nós
A Associação de Mães Cristãs Santa Mônica conta com mais de
12.000 integrantes em dez países. Nasceu na paróquia Santa Rita
(Madri, Espanha) na década de oitenta. Seu fundador, o recoleto
Lorenzo Infante, buscava responder à inquietação das mães que não
sabiam o que fazer ante a perda da fé de seus filhos e netos. As
Mônicas têm na mãe de santo Agostinho seu modelo de vida e oração.

Um Gigante
Laboratório de teorias linguísticas e psicológicas, humanistas e sociais... inaugurador
de formas inéditas de gêneros de escrita, quem fez da introspecção um caminho fecundo
de espiritualidade, e da reflexão sobre a indigência humana
Em Agostinho tudo parece
um ensaio de cura e redenção.
encontrar seu berço genuíno.
Apologia, exegética, dogmática, filosofia, moral, monástica
Dele, qualquer coisa, algum dia,
engrossam o calibre de um acervo composto por tratados,
nasceu: não antes de 354, na
comentários, cartas e sermões em unidades centenárias.
pequenina Tagaste, nem depois
Homem temerariamente absorvido na busca (não do
de 430, na mediana Hipona,
dinheiro, nem das honrarias, mas...) da verdade, não fez por
ambas na província romana da
menos arrancar o coração do peito para reencontrá-lo na fé da
Numídia (atual Argélia), lugar e
Igreja Católica. Recebeu o batismo na Vigília Pascal de 387, das
tempo suficientes para se
mãos de Ambrósio, bispo de Milão, numa Itália onde os primeiros
produzir um dos maiores
1
contatos com a vida monástica o inspirariam um cenóbio
doutores da Igreja.
inteiramente original: “anima una et cor unum in Deum”2.
Converso, neo-batizado e, agora, de mosteiro fundador; presbítero em 391, bispo em 395:
“pregava várias vezes por semana aos seus fiéis, apoiava os pobres e os órfãos, cuidava da formação
do clero e da organização de mosteiros femininos e masculinos. Em pouco tempo o antigo retórico
afirmou-se como um dos representantes mais importantes do cristianismo daquele tempo: muito
ativo no governo da sua diocese com notáveis influências também civis nos mais de 35 anos de
episcopado, [...] exerceu grande influência na guia da Igreja Católica da África romana e mais em
geral no cristianismo do seu tempo, enfrentando tendências religiosas e heresias tenazes e
desagregadoras da época [...]”. (Papa Bento XVI, audiência geral em 9 de janeiro de 2008).
Se por alguma deformidade “Agostinho” conota um diminutivo de ridículo ou se
clausura sua personalidade num estéril de candura, então seja para nós Aurelius Augustinus,
um místico dado aos êxtases, um santo devotado ao serviço, um gigante, ousado no
empreendimento da mais difícil das odisséias: “Não saias de ti, mas volta para dentro de ti
mesmo, a Verdade habita no coração do homem. E se não encontras senão a tua natureza
sujeita a mudanças, vai além de ti mesmo. Em te ultrapassando, porém, não te esqueças que
transcendes tua [própria] alma”. (A verdadeira religião VI, 39, 72).
Frei Jacir Silvio Sanson Junior, oar
1

Cenóbio = habitação de religiosos - 2 “Uma só alma e um só coração dirigido para Deus”

Festa dos 50 Anos da Curia Assumpta Lapa
No dia 23 de julho de 2010, os membros da Legião de Maria da nossa
comunidade, como também de outras diversas localidades, estiveram reunidos na
nossa Paróquia celebrando o jubileu de ouro da Cúria Assumpta Lapa.
A celebração Eucarística foi presidida por Frei Ademildo Gomes e contou com um
grande número de fiéis. Durante a Celebração Frei Ademildo convidou os membros da
Legião para estarem a frente do Altar ressaltando o valor da sua missão em nome da
comunidade, da Igreja em geral e da construção do Reino de Deus. Também foi relatada
um pouco da história da Cúria, sobretudo recordando os vários presidentes que marcaram
sua caminhada. Todos, em um clima de oração foram convidados a render graças ao
Bom Deus, por tantas maravilhas que nos foram concedidas através da presença de Maria.
Após a missa, aconteceu uma pequena confraternização, encerrando-se assim a festa do Jubileu.
Parabéns a todos os membros ativos e auxiliares da Legião de Maria. Deus os abençoe e que nunca lhes
falte o auxilio de Maria para que possam cumprir com fidelidade a missão de vocês.
Frei Ademildo Gomes, OAR

Na nossa paróquia, a
Legião de Maria foi fundada
em 15/08/1962. Está sob a
Coordenação do Sr. Avelar.
São 48 anos de um
trabalho intenso reverenciando Aquela que tudo fez
para que a Palavra se
fizesse viva entre nós.
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Horário das Missas
Segunda, Terça, Quarta, Quinta e Sexta-feira: às 19h
Sábado: às 18h
Último sábado do mês às 14h30  Cura e Libertação
Domingo: às 07h, 10h e 19h

Todo dia 11: às 15h - Missa de N. Sra. de Lourdes
Todo dia 22: às 15h - Missa de Sta. Rita de Cássia
Todo dia 27: às 19h - Missa das Mães de Mônica
Telefone da Secretaria Paroquial: 3834-4807

Pastoral do Dízimo

Distinção entre Dízimo e Oferta:
Em Levítico 27, 30 podemos ler que “Todos os dízimos da terra,
tomados das sementes do solo ou dos frutos das árvores são propriedade
do Senhor: é uma coisa consagrada ao Senhor.”
Daí, entendemos que o dízimo é a devolução do que pertence a
Deus, trata-se da propriedade do Senhor que estava sob nossa tutela.
A atitude de devolver o que pertence a Deus, leva-nos a “usar”
com alegria a parte que sobra, pela obra e graça de Deus, conforme
nossas necessidades.
No entanto, a nossa generosidade cristã nos impulsiona muitas vezes
a compartilhar com nossa comunidade parte do que é nosso. Esta
contribuição feita a partir do que nos pertence, após devolver o que
pertence a Deus, é uma oferta.
Esclarecendo, o Dízimo não nos pertence, pertence a Deus e por
isso Lhe deve ser devolvido. Quanto a oferta, ou seja, o desejo de
compartilhar parte do que é nosso por direito, é expressão de generosidade
para com os irmãos, amor e gratidão a Deus por tudo que Dele recebemos.
Atribuição da Pastoral do Dízimo na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes:
Promover o desejo de partilha e a co-responsabilidade de todos os
paroquianos junto à nossa paróquia. Nossa equipe está completando dois
anos de trabalhos ininterruptos; porém, antes de nós, várias outras equipes
deram sua contribuição efetiva para o crescimento da nossa comunidade
paroquial.
A Pastoral do Dízimo, a partir de agora,
utilizará do informativo A voz de
Lourdes como meio de comunicação.
Aproveitamos para lembrá-los que a
Missa do Dizimista, continua no 3º
domingo do mês, mas em horário
diferente: às 10h.
Integrantes: Frei Ricardo, Kátia, Maurício, Ivonete, Lilian, Suely,
Cida, Ricardo, Otília e Eliar
ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO
Alird Maria de Carvalho Vieira, Anita Gazzano Bonjovani, Antonio
Dionísio Ferro, Aparecida Ainda Penitente Mancilha, Armanda Ferreira
Oliveira Novo, Benedito Rodrigues, Celestino dos Santos Martins, David
Sobral, Diana Galdino da Silva, Eliana Sandes, Elza do Prado Garcia,
Erisvaldo de Sousa Rodrigues, João Ribeiro Gonçalves, José de Gouveia,
Julia Martinez Lourenço, Liliana Dias Pastore, Luiz Felipe Paes Facioli,
Maria Leonilda Ferreira Bolieiro, Mônica Iemini e Sílvio Rouffiac
ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO
Alexandra de Souza Rodrigues, Anita Zampronio Morelli, Antonia
Aparecida Franchin Zaninetti, Artur dos Santos Gonçalves, Dulce
Figueiredo dos Santos, Edmar Marcelo Jales, Elcio Silvestre Trombeta,
Futami Sasake, Guaciara Violante, Maria Rosa Negri da Silva, Hilda
Donatelli, Ivone Nakashima, Ivonete Sacramento dos Santos, Jandyra
Godinho, José Estevam de Souza Neto, Karina Cruz, Kátia Felippe
Ohtani, Leonardo Altafini, Luiz Gomes dos Santos, Maria Pereira
Lousada, Mariano Resende da Silva, Marlene Sapateiro, Raquel Ap.
Adornato, Silvia Regina Borges e Terezinha Lino Gonçalves Bonfim

!

Programação
Setembro 2010
03

SEX

1ª sexta Hora Santa e Missa a partir das 18h

04

SAB Solenidade de N. Sra. da Consolação Padroeira da Ordem
Acolitato dos Professos às 18h

12

DOM Missa das famílias às 19h

16

QUI Preparação p/ o Batismo às 20h

18

SAB Bazar Beneficente às 8h30
Gincana Bíblica às 14h
Reunião da Legião de Maria às 15h

22

QUA Santa Rita  Missa e Chá a partir das 15h

25

SAB Missa c/ Oração de Cura e Libertação às 14h30
Retiro dos Grupos de Rua às 19h30

26

DOM Retiro dos Grupos de Rua às 8h30
Outubro 2010

01 a 19

Peregrinação Mariana na Europa

01

1ª sexta Hora Santa e Missa a partir das 18h

SEX

01 a 07

Semana de Oração pela Vida

08

SEX

Celebração da Vida  Dia do Nascituro

10

DOM Missa das famílias às 19h

12

TER

16

SAB Festa das Crianças Catequese às 10h30
Reunião da Legião de Maria às 15h

20

QUA Dia de Sta. Madalena de Nagasaki  Padroeira da FRASAR

21

QUI Preparação p/Batismo às 20h

22

SEX

23

SAB Bazar Beneficente às 8h30
Missa do Jubileu de 50 anos da Paróquia às 18h
Jantar Dançante em Comemoração aos 50 anos da
Paróquia às 20h

30

SAB Missa com Oração de Cura e Libertação às 14h30

Dia de N. Sra. Aparecida  Padroeira do Brasil  Missa
às 10h e 19h

Sta. Rita Missa e chá a partir das 15h

Calendário Geral

Batizados: Último domingo do mês às 11h30
Confissões: 2ª; 4ª e 6ª feiras das 15h às 17h
Sábado das 09h às 11h

Secretaria Paroquial
Expediente: 2ª a 6ª feiras das 09h às 11h30 e das 13h30 às 18h
Sábado das 08h às 12h
Agradecimento
Algumas empresas que continuamente apóiam e prestigiam as
ações e movimentos de nossa comunidade.
COLÉGIO MADRE PAULA MONTALT
FÁBRICA DO CHOPP
PADARIA CAMILA

Para contribuir ou participar de nosso informativo, é fácil, envie SUGESTÕES, TEMAS, FOTOGRAFIAS OU DÉIAS POR e-mail para
pascom.nslourdes@gmail.com até o dia 30/09/2010. Ficaremos gratos e felizes com seu contato.
Seu nome __________________________________________ Fone e/ou E-mail ________________________________________________
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