Agenda do mês de SETEMBRO
Ano - LXIII - n°217

 04/10 – 20h – Reunião do CPP
 05/10 - 17h - Adoração ao Santíssimo Sacramento – Apostolado da Oração
18h – Missa Sagrado Coração de Jesus – Apostolado da Oração
20h – Missa Sagrado Coração de Jesus – MCJ
 07/10 - Domingo do quilo
 10/10 – 15h30min – Chá das Vocações (Apostolado da Oração)
 14/10 - Domingo do Dízimo
 16/10 – 20h – Momento de Oração – Serenata CLJ
 20/10 – 14h 30min – Reunião Missionárias Mãe Peregrina

16h – Missa das Capelinhas
 26/10 - 16h – Reunião do Apostolado da Oração
 28/10 – 12h – Almoço paroquial
Programação xa da Paróquia












CPP: 1ª quinta-feira do mês às 20h
Rosário Vivo: Recitação do Terço às
segundas-feiras às 15h, na igreja
Reunião dos Vicentinos: terças-feiras às 17h
Grupo de Oração da Renovação Carismática:
quintas-feiras às 19h30min
ONDA: Sábados às 15h
CLJ: Sábados às 14h30min
Pastoral do Dízimo: 2ª quinta-feira do mês às 17h
Bênção da Saúde às terças-feiras às 18h
Ensaio do Coral às quintas-feiras às 19h
Liturgia: quintas-feiras às 19h
Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão:
quarta quinta-feira às 20h

Horário das Missas
Segunda a sexta:
12h e às 18h

Sábados:
16h e às 18h

Tel: (51) 3222.2785
E-mail: secretaria@paroquiasaopedro.org
Av. Cristóvão Colombo, 1629 - Bairro Floresta - Porto Alegre, RS
www.paroquiasaopedro.org

Domingos
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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

OUTUBRO: MÊS DE NOSSA SENHORA APARECIDA

Nunca se ouviu
falar tanto em aparições
de Nossa Senhora
como em nosso tempo.
De todos os cantos do
mundo, chegam
notícias de que Maria
está aparecendo,
chorando, enviando
mensagens, criticando
os maus costumes e
anunciando desgraças.
Felizmente a Igreja é
sábia e cautelosa no
tratamento desses casos todos.
Precisa correr muita água debaixo da ponte até que a Igreja se
declare a respeito destas aparições. Foi assim com Lourdes, com Salete,
com Fátima, com Guadalupe... E tem que ser assim, para que a fé não ﬁque
vinculada a visões particulares; muitas vezes confusas e duvidosas.
Nos casos em que a Igreja se declarou e permitiu o culto à Virgem,
com o título do lugar onde ela se manifestou é porque Maria deixou um sinal.
Ela sempre mandou um recado, alertou e expressou um desejo coerente
com a Revelação.
Tratando-se de Nossa Senhora Aparecida não aconteceu
exatamente uma aparição (manifestação). Houve um encontro com a
imagem, que três pescadores pescaram nas águas do Rio Paraíba em
1717. Uma imagem pequena, tosca, pobre, nascida das mãos de um artista
do povo. Imagem que convida a nos aproximarmos sem medo da Mãe que
abençoa o trabalho de seus ﬁlhos, particularmente daqueles que com o
esforço de suas mãos extraem dele o pão de cada dia.
A imagem da mãe Aparecida é negra. Tem a cor da multidão de
homens e mulheres negros que foram trazidos da África, arrancados de
suas tribos e de suas famílias, amontoados em porões de navios e
transportados para a América como escravos. A cor da Aparecida expressa
que todos os tipos de escravidão são um atentado contra Deus que nos
criou a sua imagem e semelhança.
Milhões de pessoas por este Brasil afora apreenderam a recorrer a
esta Mãe, na hora do perigo, da dor e do medo. E, embora, nossos olhos e
ouvidos nada percebam, o nosso coração escuta a prece da Mãe à seu ﬁlho
Jesus: “Os meus ﬁlhos do Brasil precisam de ti!” . Que a Virgem Mãe
Aparecida, rogue por todos nós!
Pe. Luciano Massullo

Dizimistas aniversariantes do mês de OUTUBRO

02 Sarita Silveira
04 Neli do Canto Danini
07 Ana Maria Galdino Agra
08 Maria Elet Ana Machado
10 Vera Regina Müller
12 Ana Cristina Rosset Gomes
12 Nilza Ontonello Rothmann
12 Sidnei Gusmão Agra
13 Ilma Joana Dullius
13 Liane Albuquerque
14 Nilo Molon

14 Sergio Freitas Brasil
15 Izar Chiarelli
16 Leni Maria Monego Borghetti
17 Marcelo Augusto Rauh Schmitt
18 Maria Terezinha Petraco Glendene
19 Jose A. Rigo
20 Candido Antonio Lorenzatto
22 Idete Moreto
22 Marina Pilla
23 Adelia Selaimen Gaertner
30 Celia de Lucca

O Dizimo e a dimensão Missionária
Queridos dizimistas!
O mês de outubro no calendário da Igreja
Católica é dedicado às missões e o dizimo como
contribuição motivada pela fé é o meio da qual a
comunidade assume corresponsavelmente sua
sustentação e o crescimento do Reino de Deus.
Vejamos o que nos diz o Documento 106
da CNBB " O dízimo na comunidade de
fé,"página,24: "O dízimo tem uma dimensão
missionária. O ﬁel, corresponsável por sua
comunidade, toma consciência de que há
muitas comunidades que não conseguem
prover suas necessidades com os próprios
recursos e que precisam da colaboração de
outras."
Assim, todo dizimista é corresponsável
na manutenção de sua paroquia e ação
missionária da Igreja.
Carlos Alberto,
Coordenador da Pastoral do Dizimo.

Reze a Consagração de Nossa Senhora Aparecida
de Papa Francisco
Ó Maria Santíssima, pelos méritos de
Nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida
imagem de Aparecida, espalhais inúmeros
benefícios sobre todo o Brasil.
Eu, embora indigno de pertencer ao
número de vossos ﬁlhos e ﬁlhas, mas cheio do
desejo de participar dos benefícios de vossa
misericórdia, prostrado a vossos pés,
consagro-vos o meu entendimento, para que
sempre pense no amor que mereceis;
consagro-vos a minha língua para que sempre
vos louve e propague a vossa devoção;
consagro-vos o meu coração, para que, depois
de Deus, vos ame sobre todas as coisas.
Recebei-me, o Rainha incomparável,
vós que o Cristo cruciﬁcado deu-nos por Mãe,
no ditoso número de vossos ﬁlhos e ﬁlhas;
acolhei-me debaixo de vossa proteção;
socorrei-me em todas as minhas
necessidades, espirituais e temporais,
sobretudo na hora de minha morte.
Abençoai-me, ó celestial cooperadora,
e com vossa poderosa intercessão, fortaleceime em minha fraqueza, a ﬁm de que, servindovos ﬁelmente nesta vida, possa louvar-vos,
amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda
eternidade.
Assim seja!

C ONVITE ESPECIAL DO APOSTOLADO

DA ORAÇÃO
O Apostolado da Oração está organizando o
CHÁ VOCACIONAL.
DIA: 10 de outubro às 15h30min, no salão
paroquial.
A sua participação nesse momento beneﬁcente e
de confraternização é muito importante!

