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SETORIZAÇÃO

Estimados paroquianos/as!
Muitas vezes nos perguntamos por que a setori-

zação acontece nas famílias. Para responder essa ques-
tão propomos o texto abaixo.

POR QUE OS ENCONTROS DOS SETORES ACONTECEM NAS CASAS?

Em toda a Bíblia, a palavra casa (no singular ou no plural) aparece cerca de 1280 
vezes. Em todo o Novo Testamento, são 355 vezes. Nos Evangelhos, são 170 vezes. Nos Atos dos Após-
tolos, 50 vezes. Como se vê proporcionalmente a palavra casa/casas aparece com mais frequência 
nos Atos, em comparação com os quatro Evangelhos; com mais frequência nos Evangelhos, em 
comparação com o Novo Testamento; com mais frequência no Novo Testamento, em comparação 
com toda a Bíblia. Isto revela que a casa era o lugar da ação e da pregação de Jesus e das primeiras 
comunidades cristãs.

Grandes acontecimentos da salvação aconteceram nas casas. Maria recebe o anúncio do 
Salvador em sua casa (Lc 1,26ss). Jesus manda celebrar a Páscoa numa casa (Mt 26,17-20). O Pen-
tecostes aconteceu em uma casa (At 2,1-2). A Igreja primitiva evangelizava nas casas: “de casa em 
casa não cessavam de ensinar” (At 5,42). Paulo evangelizava “de casa em casa” (At 20,20). A maior e 
mais perfeita revelação de Deus se dará no céu, na casa do Pai, onde “há muitas moradas” (Jo 14,2).

A casa foi lugar fundamental na missão de Jesus (Mc 2,1-2; 7,17.24; 9,33; 10,10; Mt 
13,36).

Jesus entrou em diversas casas: de Simão Pedro e André, onde cura a sogra de Pedro (Mc 
1,29-33); de Jairo, o chefe da sinagoga, onde cura sua filha, a menina Talita (Mc 5,35-43); de Simão, 
o leproso (Mc 14,3-9); do fariseu Simão (Lc 7,36ss); de Marta e Maria (Lc 10,38-42); de Zaqueu (Lc 
19,1-10).

Jesus visitava as famílias, entrava em suas casas, fazia refeições nas casas do povo, inclu-
sive na casa de pecadores (Levi e Zaqueu, por exemplo). Os evangelhos relatam 18 parábolas sobre 
a vida doméstica, valorizando a evangelização nas casas. A primeira evangelização se deu nas casas, 
abrindo-se assim para o mundo. No Templo, as pessoas ficavam de fora, havia exclusão.

Jesus profetiza contra os que exploram as casas das viúvas (Mc 12,40).
Ao mandar os discípulos em missão, Jesus diz para eles entrarem nas casas e levarem a 

paz para as casas (Lc 10,5).
Jesus mandava entrar nas casas para evangelizar (Mc 6,10).
Maria e os apóstolos estavam em uma casa, quando aconteceu a descida solene do Espí-

rito Santo, no Pentecostes (Atos 1,13-14).
No início do cristianismo, a Igreja acontecia nas casas. A casa era o espaço da Igreja do-

méstica e o lugar do encontro da comunidade cristã.
Por mais de cem anos, quando não havia igrejas ou templos, foi a casa que moldou a 

vida da comunidade cristã. A casa era o lugar onde se encontrava a Igreja dos primeiros tempos. Os 
apóstolos evangelizavam nas casas.

A Igreja iniciou com o relacionamento interpessoal, íntimo e intenso dos membros das 
famílias. Os primeiros cristãos e cristãs se reuniam nas casas para rezar, ensinar, refletir, partilhar o 
pão e celebrar (At 2,42-47).

O livro dos Atos dos Apóstolos mostra que muitos fiéis abriram suas casas para acolher 
os Apóstolos e a comunidade da Igreja primitiva: Judas (9,11); Simão, o curtidor (9,43; 10,6); Ma-
ria, a mãe de João Marcos (12,12); Cornélio (10,24-27); Lídia (16,13-15); o carcereiro (16,27- 34); 
Jasão (17,5-7); Tício (18,7); Crispo (18,8); Priscila e Áquila, que acolheram Paulo para morar com 
eles (18,1-3); Filipe, o evangelista (21,8); Menásson (21,16); Tiago (21,18). Nessas citações, aparece 
frequentemente a expressão “e toda a sua casa”, para dizer que toda a família passou a crer no Evan-
gelho de Cristo.

No livro do Apocalipse encontramos a bela frase que serve de lema para os setores, a pa-
lavra dita para o povo de Laodicéia: “Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir minha voz e abrir a 
porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo” (Ap 3,20).

Pe. Jorge Álvaro Knapp, SJ

VOCAÇÃO E MISSÃO

Queridos irmãos e irmãs da Paróquia Santo Inácio de 
Loyola. 

Neste mês de agosto somos convidados a refletir so-
bre as vocações. Pelo batismo todos somos chamados a refletir 
sobre a dimensão vocacional, pois ninguém nasce para ser um 
atoa. Somos chamados a realizar a nossa missão. Para isso, é 
necessário descobrir a vocação pessoal, que deve ser exercida 

a serviço dos demais. O que nós devemos descobrir é a que vocação Deus me cha-
ma e que eu preciso realizar.

No Brasil, a CNBB definiu que no primeiro domingo celebrássemos a vo-
cação ao sacerdócio (como Bispo, Padre ou Diácono); no segundo domingo, dia 
dos Pais, a vocação a Família.; no terceiro domingo a vocação a vida religiosa e no 
quarto domingo a vocação do Catequista e do Leigo/a e o exercício da liderança 
na comunidade de fé.

Na 1ª semana celebramos a vocação dos ministérios ordenados. É mais 
conhecido como o dia do Padre, pois no dia 04 de agosto celebra-se o dia de São 
João Vianey que é padroeiro dos Padres. O ministério sacerdotal tem três graus. O 
primeiro grau é o Diaconato, o segundo é o de Padre e o terceiro grau é de Bispo. 
Assim sendo, o ministério sacerdotal é um serviço ao povo de Deus em comunhão 
com o Bispo e a comunidade de Fé. É chamado para exercer o ministério por meio 
da pregação da Palavra de Deus e dos Sacramentos estimulando nos fiéis o amor 
ao Reino de Deus.

Na 2ª semana celebra-se a vocação dos Pais e da família. A família é o lugar 
onde se faz a primeira e fundamental experiência de vida comunitária. Deus ofere-
ce aos filhos o sentido da vida e o compromisso da vida cristã. Por isso, a família é 
o lugar onde se desenvolve a vocação cristã tanto para a vida religiosa e sacerdotal 
como para a vida matrimonial. Dessa forma, podemos dizer que a vocação dos pais 
possui a dimensão cristã da vivência e convivência fraterna. É no seio familiar que 
somos chamados a ser missionários e discípulos de Jesus Cristo para a realização 
do Reino de Deus.

Na 3ª semana celebramos a Vida religiosa. São os padres, irmãos e irmãs 
que fazem os votos de pobreza, castidade e obediência e que se sentem chama-
dos por Deus a viver e conviver em comunidades e institutos religiosos (congre-
gações). São homens e mulheres que deixam tudo para seguir mais radicalmente 
a Jesus Cristo e o Projeto do Reino de Deus. São várias as formas de fazer esse se-
guimento: por meio da vida contemplativa, missionária e ativa nas comunidades 
de fé.

Na 4ª semana celebramos o dia do catequista e do leigo/a. Celebramos a 
vocação dos ministérios e serviços na comunidade e na sociedade. São os fiéis lei-
gos e catequistas, ou melhor, agentes de pastoral que, como cristãos, são incorpo-
rados a Cristo Jesus para exercer a sua missão de missionários e discípulos a serviço 
do Reino de Deus. São todas as lideranças e Catequistas que se dedicam a serviço 
de seus irmãos e irmãs na comunidade. Como catequista são chamados a ajudar a 
fazer o caminho de fé das nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos dispostos 
a conhecer Jesus Cristo e sua vida.

Assim podemos dizer que o mês vocacional leva a todos a se colocar dian-
te de Jesus: eu estou sendo discípulo/a de Jesus na minha comunidade, família e 
no ambiente de trabalho? 

Que nós possamos Caminhar no caminho de Jesus e realizar nossa mis-
são.

Pe. Martinho Mayer, SJ



A vontade de Deus
“O nosso querer deve 

ser movido pelo querer que 
vem do alto” (EE)

A Vontade de Deus não 
pode ser um projeto existente 

fora de nós, ou à margem de nossa vida e de nosso 
mundo, e à qual deveríamos ir acomodando nossa 
vida e nossa ação, independentemente daquilo que 
somos ou do rumo dos acontecimentos.

Tal concepção ignora o fato de que 
nossa própria vida e nossa própria história estão já 
radicalmente marcadas pela iniciativa de Deus. E a 
iniciativa de Deus é manifestação de seu Amor.

Portanto, a busca e realização da Vontade 
de Deus há de levar sempre o selo da confiança, 
já que não nos encontramos diante de um Deus 
arbitrário que faz e desfaz, sem atenção à realidade 
de cada um de nós, mas diante de um Deus PAI-MÃE 
que nos criou.

Buscar a Vontade de Deus consiste, de 
algum modo, em buscar-nos a nós mesmos, isto é, o 
mais profundo e autêntico de nós, fruto da iniciativa 
criadora e amorosa do Senhor; trata-se daquele 
lugar e daquela direção profunda de nossa vida 
pessoal onde desvelamos a ação do Espírito que 
atua em nós. Nossos desejos encontram-se com os 
desejos de Deus.

Viver a partir de dentro: Deus habita no mais profundo de nós 
mesmos e realiza sua obra fazendo-nos nós mesmos, fazendo-nos pessoas 
únicas, originais, sagradas... No mais profundo de cada pessoa habita o 
Espírito que, como “Senhor e doador da Vida” e como Criador, configura sua 
existência. Aqui se manifesta a ação personalizadora de Deus; este mesmo 
Deus nos individualiza de maneira totalmente original e irrepetível.

A Vontade de Deus é pois, sempre “personalizadora”. Assim, 
quando tratamos de conhecê-la, sempre temos de prestar atenção ao nosso 
interior, onde atua o mesmo Deus cuja vontade buscamos, para comprovar 
se o que “parece” ser Vontade de Deus é mediação adequada para realizar 
em nós aquela plenitude que é a obra própria do Espírito. “Deus, quanto 
mais quer dar, tanto mais faz desejar” (S. João da Cruz).

Não há busca da Vontade de Deus sem interioridade ou 
capacidade de entrar dentro de si, sem prática de discernimento espiritual. 
A Vontade de Deus sobre nós que devemos buscar e encontrar não é uma 
realidade já escrita, fixa e pré-fabricada antes de nós e sem nós; ela não é 
uma coisa já pronta que somente deveremos descobrir, como se descobre 
um tesouro que alguém escondeu em nosso jardim; ela se encontra no 
dinamismo da vida, no seio de suas relações múltiplas e requer uma busca 
humilde, confiante e contínua. Deus não é o demiurgo onipotente que 
previu tudo, mas Aquele que ama os homens com Amor infinito. Bem longe 
de manipulá-las, Deus acompanha as pessoas em sua história, respeitando-
lhes a liberdade e a responsabilidade própria. Não há “plano” de Deus e 
Ele não “dirige” o mundo a seu bel-prazer, uma vez que respeita muito a 
liberdade do homem; de fato, se Deus age, não age fora das leis do mundo e 
da sucessão de nossas ações humanas. Bem mais que isso, sua providência 
funda nossa autonomia. Ele está bastante presente para deixar que “sejamos 
nós mesmos”. O Deus Criador do homem não é seu rival, mas Aquele que lhe 
permite ser plenamente ele mesmo.

A Vontade de Deus é essencialmente de natureza dialogal. A 
Vontade de Deus não está em competição com a do ser humano; ela não 
se apresenta de maneira despótica, coercitiva, alienante, impositiva. Deus 
não passa por cima da liberdade humana; dinamiza-a, a partir de dentro, em 
todos aqueles que se abrem à sua graça.

Ela favorece e respeita a liberdade humana com a qual entra 
em diálogo. A liberdade de Deus desperta a nossa liberdade. O exercício 
mesmo de nossa liberdade forma parte do plano divino. Podemos dizer 
que nossa vontade fica incluída no “querer” de Deus. Deus e o homem estão 
indissoluvelmente unidos. A Vontade de Deus e a vontade do ser humano 
entram verdadeiramente em diálogo.

O Espírito se une a nosso espírito. “A fé é a reciprocidade de dois 
fiat, de dois sim, o encontro do amor descendente de Deus e do amor 
ascendente do homem. A voz de Deus é silenciosa, exerce uma pressão 
infinitamente leve, jamais irresistível” (Evdokimov). A decisão tomada no 
discernimento espiritual se torna assim uma decisão conjunta, “conjugal”. É 
o que expressa a Carta dos Apóstolos reunidos em Jerusalém, às Igrejas da 
Síria: “Pareceu bem ao Espírito e a nós nos vos impor outro peso...” (At 15,28).

Ao criar-nos livres, o sonho de Deus consiste em fazer-nos capazes 

de responder ao seu Amor. Não se trata de uma vontade 
imperativa. No meio onde as pessoas se amam não se 
manda, manifesta-se um desejo ao outro. Podemos 
falar, então, de satisfazer o desejo de Deus.

Deus nos revela seu desejo de ver-nos 
plenamente humanos. O Deus que nos criou sem pedir 
o nosso consentimento, nunca nos impõe missão 
alguma sem o nosso consentimento. Ele suscita nossos 
desejos, atrai, convida... mas respeita sempre nossa 
liberdade.

A Vontade de Deus é um Amor que nos atrai. 
A vontade de Deus supõe uma pessoa cheia de desejos 
e sempre em movimento, sempre em realização e 
maturação cada vez maior. A Vontade de Deus toma 
forma na decisão da pessoa verdadeiramente livre. 
Ela será a vontade da pessoa, inspirada pelo puro 
Amor (Ame e faça o que quiser). Nossas decisões 
serão tanto mais livres e fecundas, quanto mais unidos 
estivermos com Deus, quanto mais confiarmos na 
sua graça; mas elas tem que ser tomadas por nós. A 
Vontade de Deus eu a descubro no momento mesmo 
em que, sintonizado aqui e agora com Ele, construo a 
minha vida segundo o que “eu quero e desejo”. Minha 
tarefa mais essencial como homem ou mulher não é 
encontrar um “objeto” (a Vontade de Deus em mim), 
para conformar-me a ele, mas um Sujeito, uma Pessoa, 
que desde sempre me ama e atua em mim e em torno 

a mim. A Vontade de Deus vem de encontro à minha vontade (quando esta é 
oblativa), e reforça-a, intensifica-a... Trata-se de “deixar-me encontrar por Ele” 
e pôr-se a cooperar com Ele, que age em mim. Fazer a Vontade de Deus é 
“fazer o que eu livremente quero e desejo”, enquanto me deixo abraçar por 
Ele. O discernimento torna-se espontâneo, intuitivo, brota do coração com 
naturalidade...

Reconheço que minha decisão se encontra com a Vontade de 
Deus quando posso afirmar que ela me faz mais livre, isto é, se traz à minha 
vida coerência e sentido, se ela unifica o meu passado e se abre um novo 
futuro. Encontro meu caminho que eu mesmo traço, enquanto sigo de 
perto a pessoa de Jesus, que já está caminhando em minha vida e vai diante 
de mim, e enquanto me conformo (me identifico) a Ele o mais que posso, 
fazendo-me iluminar e aquecer por seu Espírito.

Não existe nenhuma senda já traçada diante de mim, e nem 
caminho que seja minha senda. Só existe o Senhor. Sua vontade sobre mim 
não a encontro fora de mim, mas em mim, no eu profundo. Conformar-se, 
abandonar-se, aceitar, escolher a Vontade de Deus é conformar-se a Ele, 
abandonar-se a Ele, aceitar e escolher a Ele, sintonizar-se com Ele, que nos 
precede no caminho.

A Vontade de Deus é expressão do “gosto” de Deus. Buscar a 
Vontade de Deus é entrar em sintonia com o “gosto” de Deus e deixar-se 
mover pelo desejo de responder ao seu Amor. Procurar a Vontade de Deus 
não é “adivinhar” o que Deus quer mas amar o que Deus ama. O objetivo 
do discernimento não é descobrir os “segredos” escondidos de Deus, mas 
buscar o melhor para mim, aqui e agora. Este modo de conceber a Vontade 
de Deus nos livra de todo fatalismo e de todo quietismo. Com efeito, a 
Vontade de Deus não está pronta, é “aberta”; não é algo que esteja escrito 
definitivamente em nenhum livro. Ela respeita nosso ritmo, a nossa situação 
atual, as circunstancias que nos cercam... Ela vai se realizando na medida em 
que vamos crescendo, amadurecendo, multiplicando nossos dons...

A vontade ou o plano de Deus é que a pessoa se desenvolva na 
linha de seu autêntico ser e de sua identidade, através das situações que 
lhe cabe viver. É um caminho a inventar, não descobrir algo oculto. Por esta 
razão, a vontade de Deus vai se realizando cada dia.

Daí que, introduzir-se na exploração do querer divino é algo 
criativo, pois na gama imensa de situações continuamente mutáveis, há que 
se descobri qual é a opção que corresponde melhor ao que agrada a Deus. A 
busca da Vontade de Deus não é um mecanismo rápido de exploração, um 
trabalho isolado da vida pessoal e extrínseco a ela, senão tarefa intimamente 
vinculada ao ser da pessoa que busca e que, por conseguinte, se enraíza no 
curso de sua própria vida pessoal.

Não é um fato que se improvisa e que brota da superfície de si 
mesmo, senão do coração da existência. A Vontade de Deus é que todos 
alcancem a plenitude humana de Cristo. A Vontade de Deus em minha vida 
é a maneira como deixo que se realize em mim a figura de Cristo (configurar-
se ao estilo, ao modo de viver, de amar e de ser de Cristo).

Pe. Onofre Araújo Filho, SJ



Quando você tem nas mãos um objeto que não 
lhe pertence, ao fazer retornar para o dono, você não 
está pagando, ofertando, nem dando uma esmola para 
o dono. Também não está tendo nenhum ato de piedade, 
oferecendo uma ajuda, ou dando um auxílio.Você está 
devolvendo. Assim é o Dízimo, DEVOLUÇÃO ao Dono do 
que já lhe pertence.

Deus é o criador de tudo e de todos.
Por isto é o nosso Deus, somos suas propriedades.Se produzi-

mos, é porque Ele criou as condições, e o que produzimos é todo seu.
Pelo seu amor por nós, a maior parte do que recebemos com prêmio 
pelo nosso trabalho, Ele deixa ficar conosco. A outra parte, a menor, te-
mos que devolver, colocando no altar (cofre) da igreja que frequenta-

mos. As partes de todos serão reunidas e aplicadas nos trabalhos que 
visam apresentar o próprio Criador a cada um de nós. E aprendemos 
com a vida, onde Deus não é conhecido, as tragédias acontecem com 
maior facilidade.

Assim é o dízimo: uma íntima e profunda relação entre a criatura 
e o Criador. As pessoas de fé agradecem por esta honraria.

E  tem mais. Você já deve ter ouvido muitas pessoas dando teste-
munhos, dizendo que tinham uma vida difícil antes de serem dizimistas 
e agora tudo mudou para melhor. Não tem novidade alguma, o dízimo 
retorna ao dizimista. Deus nos prometeu que encheria de bençãos a 
quem lhe fosse fiel. Leia Malaquias C3V.6,12.

TEMOS QUE TRAZER 10% DE TUDO QUE RECEBEMOS? A respos-
ta na próxima mensagem. Até lá!

O QUE É O DÍZIMO?

ORDENAÇÃO E PRIMEIRA MISSA DO 
Pe. CLEBER JOSÉ GONÇALVES, SJ

ACONTECEU

MISSA DE ENVIO DOS JOVENS PARA O MAGIS 

JOVENS DO MAGIS EM MISSÃO 
NA PARÓQUIA SANTO INACIO 

Convite Festa
Estimadas famílias da paróquia e amigos.

Convidamos a todos para participarem da 33ª Festa do Padroeiro Santo 
Inácio de Loyola a realizar-se no dia 04 de agosto de 2013. A festa teve 
início no dia 23/07, com a peregrinação de Santo Inácio na comunidade 
da Colônia Melissa, e assim sucessivamente, passando por todas as co-
munidades da Paróquia.
No dia 03/08, teremos a celebração da chegada do padroeiro, às 19 ho-
ras, na matriz, conforme programação no informativo paroquial.
Para concluir o momento festivo, no dia 04/08, domingo, haverá queima 
de fogos e Santa Missa presidida por Dom Mauro, às 10 horas. Ao meio 
dia teremos um grandioso almoço, com churrasco, saladas, pães, cucas 
e bebidas em geral. À tarde jogos e matinê dançante com a Banda G4.
Serão momentos de muitas bênçãos, alegria e confraternização.
Venha participar conosco.



Programação do mês de Agosto de 2013
 31/07 - Quarta
20h00 - Matriz: Missa 1º dia do Tríduo em preparação para a 
Festa do Padroeiro Santo Inácio de Loyola -  

01 - Quinta
19h30 - Brasmadeira: Encontro da Pastoral da Sobriedade.
20h00 - Matriz: Missa 2º dia do Tríduo em preparação para a 
Festa do Padroeiro Santo Inácio de Loyola -  
20h00 - Interlagos: Missa e Peregrinação de Santo Inácio de 
Loyola.

02- Sexta
PRIMEIRA SEXTA DO MÊS
15h00 - Floresta: Missa - Pe. Jorge
15h00 - Consolata: Missa - Pe. Martinho
15h00 - Espigão Azul: Celebração. 
20h00 - Matriz: Missa 3º dia do Tríduo em preparação para a 
Festa do Padroeiro Santo Inácio de Loyola -  
20h00 - Sagrada Família: Missa e Peregrinação de Santo Inácio 
de Loyola.

03 - Sábado
14h30 - Placa Lindóia: Missa - Pe. Jorge
19h00 - Matriz: Missa com Capelinhas e chegada de Santo Inácio 
de Loyola - Pe. Martinho
19h00 - Consolata: Missa - Pe. Inácio
19h00 - Sanga Funda: Missa no Setor 12 - Rua Octávio Tozo, 557 - 
Pe. Jorge
19h00 - Floresta: Celebração.
19h00 - Jesuítas: Celebração nos setores 09, 22, 04, 11 e 01.
19h00 - Sagrada Família: Celebração nos Setores.
19h00 - Centro Jesuíta: Cine Fórum - Jovens. 

04 - DOMINGO (Dimensão Oracional)
Dia do Padre
10h00 - Matriz: Missa seguida de 33ª Festa do Padroeiro Santo 
Inácio de Loyola - Dom Mauro e Padres. 
19h00 - Catedral Nossa Senhora Aparecida: Missa de Ordenação 
Diaconal de Edivaldo Neto, Luciano Acácio Cordeiro e Wagno 
Leandro Ludgero

06 - Terça
19h30 - Matriz: Missa - Pe. Jorge

07 - Quarta
20h00 - Interlagos: Missa no setor - Pe. Martinho
20h00 - Rosário: Missa no setor - Pe. Jorge

08 - Quinta
19h30 - Brasmadeira: Encontro da Pastoral da Sobriedade.

09 - Sexta
20h00 - Floresta: Missa no setor 06 - Pe. Jorge
20h00 - Brasmadeira: Reunião Paroquial da Pastoral da Caridade 
na sala Santo Inácio.

10 - Sábado
Das 14 às 17 horas - Brasmadeira: Formação para Coordenadores 
e equipes da Pastoral do Batismo.
14h30 - Santa Catarina: Missa - Pe. Jorge
18h30 - Melissa: Matrimônio Antônio e Ana Paula - Pe. Paulo
19h00 - Matriz: Celebração nos Setores 04, 05, 07, 11 e 14.
19h00 - Floresta: Celebração.
19h00 - Rosário: Missa do Quilo - Pe. Inácio
19h00 - Lupatini: Missa - Pe. Martinho

11 - DOMINGO (Dimensão Dízimo)
Dia dos Pais
De 11 a 17 - Semana Nacional da Família - Tema: A transmissão e 
Educação da Fé Cristã na Família
08h00 - Matriz: Missa - Pe. Jorge
08h00 - Interlagos: Missa - Pe. Inácio
08h00 - Floresta: Missa e Batizados - Pe. Martinho
09h30 - Sagrada Família: Missa - Pe. Jorge
09h30 - Consolata: Missa - Pe. Martinho
10h00 - Jesuítas: Missa seguida de Almoço e Confraternização do 
Dia dos Pais - Inácio

12 -Segunda 
19h30 - Espigão Azul: Partilha da Espiritualidade. 
20h00 - Reunião Pastoral no Decanato Leste na Paróquia 
Imaculado Coração de Maria no Períolo.

13 - Terça
19h30 - Matriz: Missa - Pe. Martinho
20h00 - Verdes Campos: Partilha da Espiritualidade.  

14 - Quarta
20h00 - Melissa: Missa no setor - Pe. Martinho
20h00 - Verdes Campos: Reunião Convívio Damasco (pessoas 
que já fizeram o Convívio)

15 - Quinta
ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
(toda a Paróquia, cada comunidade define horário)
19h30 - Brasmadeira: Encontro da Pastoral da Sobriedade.

16 - Sexta 
De 16 a 18 - Escola Catequética no Centro de Formação 
Arquidiocesana.
20h00 - Sagrada Família: Missa no setor - Pe. Martinho
20h00 - Clarito: Partilha da Espiritualidade.

17 - Sábado
14h00 - Encontro de Formação do Dízimo(Coordenadores e 
Agentes Pastorais do dízimo, Secretarias Paroquiais, Padres e 
Leigos de todas as Paróquias e Capelas da Arquidiocese.
14h30 - Placa Lindóia: Missa - Pe. Martinho
19h00 - Matriz: Missa - Pe. Martinho
19h00 - Jesuítas: Missa e Batizados- Pe. Inácio
19h00 - Floresta: Celebração.
20h00 - Espigão Azul: Missa - Pe. Jorge
20h00 - Interlagos: Celebração nos setores, 01, 05, 11 e 13

18 - DOMINGO (Dimensão Família)
Dia do Religioso
Solenidade da Assunção de Nossa Senhora
08h00 - Matriz: Missa - Pe. Inácio
08h00 - Interlagos: Missa - Pe. Martinho
08h00 - Rosário: Missa e Batizados - Pe. Jorge
09h30 - Sanga Funda: Missa - Pe. Martinho
09h30 - Consolata: Missa e Batizados- Pe. Jorge
09h30 - Sagrada Família: Missa/Celebração 
10h00 - Placa Lindóia: Missa seguida de Festa do Padroeiro 
São Roque - Pe. Inácio
19h00 - Floresta: Missa com capelinhas - Pe. Martinho

19 - Segunda
20h00 - Consolata: Reunião do CC.

20 - Terça
20h00 - Matriz: Missa no setor 01- Pe. Martinho

21 - Quarta
20h00 - Jesuítas: Missa no setor 20 - Pe. Martinho
20h00 - Verdes Campos: Reunião Convívio Damasco (pessoas 
que já fizeram o Convívio)

22 - Quinta
19h30 - Brasmadeira: Encontro da Pastoral da Sobriedade.

23 - Sexta
20h00 - Santa Catarina: Missa no setor - Pe. Martinho

24 - Sábado
14h30 - Santa Catarina: Missa - Pe. Martinho
19h00 - Matriz: Missa - Pe. Jorge
19h30 - Floresta: Celebração nos setores: 01, 03, 05, 09 e Sanga 
Funda.
19h00 - Jesuítas: Missa - Pe. Martinho
19h00 - Rosário: Missa - Pe. Inácio

25 - DOMINGO (Formação na Fé)
Dia do Catequista, Leigos e Leigas
07h30 - Noviciado: Cap I e Cap II- (pessoas que já fizeram os 
EVC) - Pe. Onofre
08h00 - Matriz: Missa - Pe. Martinho
08h00 - Interlagos: Missa e Batizados - Pe. Inácio
08h00 - Floresta: Missa - Pe. Jorge
09h30 - Sagrada Família: Missa e Batizados - Pe. Jorge
09h30 - Melissa: Missa - Pe. Inácio
14h00 - Centro Jesuítas: Tarde do Magis - Jovens e Pe. Paulo 
14h00 - Ginásio do Colégio N. Sra. Auxiliadora: Concentração 
Diocesana dos Catequistas, Missa de encerramento as 19h00 
horas na Catedral Nossa Senhora Aparecida.
19h00 - Consolata: Missa - Pe. Martinho

26 - Segunda
20h00 - Brasmadeira: Reunião do CPP e do CAEP na sala Santo 
Inácio.(Avaliação da Festa do Padroeiro) 
 
27 - Terça 
19h30 - Matriz: Missa - Pe. Jorge
20h00 - Consolata: Missa no setor - Pe. Martinho

28 - Quarta
20h00 - Espigão Azul: Missa no setor - Pe. Jorge
20h00 - Jesuítas: Partilha da Espiritualidade.
20h00 - Floresta: Reunião do CC e da Liturgia.

29 - Quinta
19h30 - Brasmadeira: Encontro da Pastoral da Sobriedade.

31 - Sábado
13h30 - Capela São Francisco Xavier do Conjunto Jesuítas: 
Encontro de Preparação para o Batismo - Pais e Padrinhos
18h00 - Melissa: Matrimônio Márcio e Eliane - Pe. Martinho
19h00 - Matriz: Missa - Pe. Jorge
19h00 - Consolata: Missa - Pe. Inácio
19h00 - Floresta: Celebração.
19h00 - Rosário: Missa - Pe. Paulo

01/09 - DOMINGO (Dimensão Oracional)
08h00 - Matriz: Missa e Batizados - Pe. Jorge
08h00 - Interlagos: Missa - Pe. Paulo
08h00 - Jesuítas: Missa - Pe. Inácio
09h30 - Floresta: Missa - Pe. Inácio
09h30 - Sagrada Família: Missa - Pe. Jorge
09h30 - Espigão Azul: Missa - Pe. Martinho

Peregrinação de Santo Inácio de Loyola
01/08 - Quinta - Interlagos: 20h00
02/08 - Sexta - Sagrada Família: 20h00
03/08 - Sábado - Matriz: 19h00

 Convite e Lembrete
Concentração Diocesana - Apostolado da Oração em 01 de 

setembro
Convidamos os coordenadores e agentes do Apostolado da Oração 

para concentração diocesana no dia 01 de setembro de 2013, com início as 
07:30 horas na Capela Nossa Sra. das Graças da Paróquia Santo Antonio.

Lembramos a todos que deverão confirmar presença(inscrever-se) 
de 01 a 04 de agosto de 2013 no telefone 3326-1653 ou 3226-5405

Comunicamos ainda que cada coordenadora deverá providenciar 
os crachás de seus participantes.

Contamos com a vossa presença neste dia de muita alegria, confra-
ternização e amor ao Sagrado Coração de Jesus


