05/09 - Terça-feira

O que vem pela frente

MATRIZ
Rua Albânia, 77 -Nelson
Rua Dublin, 150 - Elisa
Rua Helsinque, 200 - Rosa
Rua Jambeiro, 65 - Rosinha
Rua Pindamonhangaba, 54 - Elaine

• Viagem “As belezas do Sul” 2018
(Curitiba, Beto Carrero, Blumenau,
Nova Trento, Pomerode)
De 04 a 09 de janeiro de 2018 (6 dias)
Apartamento triplo: R$2450,00
Apartamento duplo: R$2490,00
TUDO INCLUSO

SÃO BENTO
Rua Araguaia, 240 - Margarida
Rua Itamonte, 114 - Neusa
Rua Pelotas, 075 - Julia
Rua Xingu, 471 - Maria/Osni
Trav. dos Anjos, s/n - Meire
NOSSA SENHORA DO BONSUCESSO
Avenida Brasil, s/n - Maria Helena

• Peregrinação à Terra Santa 2018
De 17 a 28 de janeiro de 2018 (12 dias)
3299 dólares
Informações e adesão:
Peregrinus viagens e turismo
(12) 3018.1816 / 3013.9182 / 99158.9416

PARÓQUIA EM MISSÕES
08/09/2017 - Sexta-feira
Rua Amsterdan, 169 - Vila Nair
D. Olímpia / Sr. Barreto
- Das 15h às l6h
Adoração do Santíssimo Sacramento
-19h30 - Santa Missa no Setor

O Bazar da Pechincha da Paróquia

Toda Terça-feira
a partir das 14h
no Salão Laura Galvão

Informativo de 04/09/2017 - 10/09/2017

03/09/2017 - 22º DOMINGO DO TEMPO COMUM - Mt 16,21-27
..:: Assumir o jeito de Jesus viver é encontrar o sentido da vida ::..

30º AVIVAMENTO VICENTINO
NA CANÇÃO NOVA

Dia 10 de setembro
Valor: R$22,00
Informações com membros da SSVP
Participe conosco!

PASTORAL
DA SOBRIEDADE
Toda quarta-feira
das 20h às 21h30
Capela do Santíssimo
Santuário

INFORMATIVO PARÓQUIA SANTA TERESA DO MENINO JESUS
Semanário destinado a divulgar avisos, agenda paroquial e outras informações relativas
à comunidade paroquiana. Pároco: Pe. Edinei Evaldo Batista - Diagramação: PASCOM
Ano 09 - Edição:04/09/2017 - 10/09/2017 - Contato: pascomsantateresinhasjc@gmail.com

PEQUENA VIA! 2017

IGREJA NAS CASAS

O gesto de Pedro, que repreende Jesus
por falar de sofrimento e morte, revela o quanto
ele ainda estava distante dos pensamentos de
Deus, embora tenha sido escolhido por Jesus
como o líder dos demais apóstolos, conforme
vimos no domingo passado.
Pedro estava junto a Jesus, mas não
pensava ainda como Ele. Por isso, Jesus usa
uma expressão forte e significativa em vista de
despertá-lo para uma nova postura: chama-o de
Satanás e pedra de tropeço. Com isso convida-o
à conversão, que significa exatamente mudança
de mentalidade.
Jesus não está bravo com Pedro, mas
mostra-lhe que está na direção errada. O lugar do discípulo não é à frente do
Mestre, dizendo-lhe o caminho a seguir desde uma visão humana, mas
atrás, seguindo-O, deixando-se conduzir por sua sabedoria. Isso fica mais
claro quando vemos as palavras seguintes, dirigidas aos discípulos: para
seguir Jesus é preciso renunciar a si mesmo e assumir a cruz. Foi
exatamente o que Jesus fez e seus discípulos devem imitá-lo.
O nosso encontro com a Palavra de Deus neste domingo serve para
nos despertar também para o verdadeiro seguimento de Jesus. Não somos
seguidores do Filho de Deus enquanto sabemos coisas d'Ele, mas na
medida em que assumimos o sujeito de viver e de amar.
Perder a vida por causa de Jesus não é morrer, mas é viver de
acordo com seus ensinamentos e mandamentos. Talvez isso nos coloque na
contramão do mundo, mas na verdade nos faz encontrar o verdadeiro
sentido de nossa existência.
Pe. Edinei Evaldo Batista
Pároco

SANTA TERESINHA PARA NOSSA SEMANA
“É preciso abandonar o futuro nas mãos do Bom Deus.”

AGENDA DA SEMANA - 04/09 - 10/09
04/09 - SEGUNDA
- 19h30 às 21h30 - Grupo de Oração - Igreja São Bento
Solicitamos Homens para a montagem de barracas
05/09 - TERÇA
para festa Junina, o dia 05/09 às 08h30 no Santuário.
- 07h - Missa Matriz
- 14h30 - Atendimento Pastoral - Secretaria
- 19h30 - Igreja nas casas - pág. 04
06/09 - QUARTA
- 07h - Missa - Matriz
- 14h às 16h - Atendimento Pastoral com Pe. Beto - Secretaria
- 19h30 - Terço dos Homens - Santuário
07/09 - QUINTA - FERIADO DIA DA INDEPENDÊNCIA
- 19h30 - Missa e Confissões - Igreja São Bento
- 19h30 - Missa e Confissões - Santuário
08/09 - SEXTA
- 07h - Missa - Matriz
- 14h30 - Atendimento Pastoral - Secretaria
- 19h30 - Missa no setor - Rua Amsterdan, 169 - Vila Nair
09/09 - SÁBADO
- 18h - Missa - Santuário
- 19h30 - Missa - Igreja Nossa Senhora do Bonsucesso
10/09 - 23º DOMINGO DO TEMPO COMUM
- 07h - Missa - Santuário
- 09h - Missa - Igreja São Bento
- 10h30 - Missa com as crianças - Santuário
- 19h - Missa - Santuário

Quermesse da Festa de Santa Teresinha
Dias 16, 17, 23 e 24 de setembro a partir das 19h
Colabore doando prendas para as barracas
* Expediente Paroquial: Segunda das13h às 17h e de Terça a Sexta das 08h às 17h e Sábado das 08h30 às 11h30

CATEQUESE SEMANAL COM Pe. EDINEI
Reflexão sobre a Exortação Apostólica pós-sinodal
“Amoris laetitia”, do Papa Francisco.
03/09/2017

FECUNDIDADE PELA SOLIDARIEDADE
A família não existe somente para si, mas também para o mundo.
Sua missão não é apenas cuidar do seus, mas igualmente dos que não tem
ninguém por si. Por isso deve ser uma realidade aberta, acolhedora e
servidora. Somente assim se torna verdadeiramente fecunda.
“Um casal de esposos que experimenta a força do amor, sabe que
este amor é chamado a sarar as feridas dos abandonados, estabelecer a
cultura do encontro, lutar pela justiça. Deus confiou à família o projeto de
tornar 'doméstico' o mundo, de modo que todos cheguem a sentir cada ser
humano como um irmão” (AL 183).
As famílias moldadas pelo Evangelho abrem espaço aos pobres e
estabelecem amizade com os que vivem em situações mais difíceis que a
sua. Com isso põem em prática a palavra de Jesus, que proclama felizes os
que fazem o bem a quem não lhes pode recompensar (cf. Lc 14,12-14).
O testemunho e as palavras das famílias anunciam Jesus,
despertam o desejo de Deus e revelam a beleza do Evangelho. “Assim os
esposos cristãos pintam o cinzento do espaço público, colorindo-o de
fraternidade, sensibilidade social, defesa das pessoas frágeis, fé luminosa,
esperança viva. A sua fecundidade alarga-se, traduzindo-se em mil e uma
maneiras de tornar o amor de Deus presente na sociedade” (AL 184).

ENCONTRO DE
PAIS E PADRINHOS

Novena de
Nossa Senhora Aparecida

Dia 07 de outubro
Inscrição na secretaria

Dia 09/10 - saída às 13h do Santuário
Venda de passagens na secretaria.

CELEBRAÇÃO DO
BATISMO

AJUDAR FAZ BEM,
À ALMA E AO CORAÇÃO!

Dia 10/09 às 10h.
Inscrição na secretaria

DOE FRALDAS GERIÁTRICAS
TAMANHO M e G

Entregar na secretaria ou após as Missas.

