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Com esta frase de Santa Clara de 
Assis, a padroeira das comunicações, 
estamos retomando as atividades do 
jornal de nossa paróquia São Jorge. 
Como tem acontecido nos últimos três 
anos, na primeira semana de fevereiro, 
a paróquia São Jorge reúne todos 
leigos para reflexão (sob a Palavra de 
Deus), estudo, planejamento e enca-
minhamento das atividades pastorais 
para o ano em curso, sempre tendo 
como base as diretrizes da Assembleia 
Pastoral Arquidiocesana (APA).

E neste ano, no âmbito da comu-
nidade, um dos desafios priorizados 
por todos foi a renovação da paróquia 
como comunidade de comunidade. 
Neste desafio foi definido como ca-
minho melhorar nossa comunicação, 
procurando incentivar mecanismos 
eficazes em nosso discurso pastoral, 
divulgando de forma clara e objetiva 
o que desejamos na realização de 
nossas celebrações e nos eventos 
paroquiais, tendo como finalidade o 
conhecimento de todos a respeito de 
determinada ação pastoral.

Concretizando essa prioridade re-
tomamos, com esta edição, o nosso 
jornal. O antigo jornal da paróquia, 
Ondas da Fé, agora retorna como In-
formativo São Jorge. Na frente dessa 
missão está a equipe de comunicação 
Santa Clara de Assis, formada por 
frei Agostinho Odorizzi (pároco), frei 
José Faustino (vigário paroquial) e 
pelos leigos Marcus Vinícius, Edmilza, 
Michele, Andrés, Kelly, Daniel, Claudi-
nale e Elder. 

Sempre tendo em vista o objetivo 
primeiro de toda ação pastoral e todo o 
cristão: “Anunciar o Evangelho de Je-
sus Cristo a todos os povos”, (Mt.28). 

A todos graça, misericórdia e paz da 
parte de Deus Pai e de Cristo Jesus 
nosso Senhor. Paz e bem a todos!                            

Frei Agostinho Odorizzi - TOR

No próximo dia 27, a comunidade de 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 
da paróquia São Jorge, festeja sua 
padroeira e em comemoração irá 
disponibilizar vários momentos de 
oração, meditação e renovação da 
fé na mãe de Jesus. 

Tendo como tema “Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro ajuda-nos a cui-
dar, com responsabilidade, da nossa 
casa comum”, a programação teve 
início no dia 18 e se estende até o 
próximo dia 27 na igreja dedicada à 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 
localizada na rua Paraguaçu, s/n°, 
Vila da Prata.

O novenário da comunidade ocorre 
até hoje (26), às 19h. No dia 25, após 
a Santa Missa, foi feita a coroação de 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 
e em seguida foi realizado o tradi-
cional arraial. Já amanhã (27), dia 
da padroeira, a comunidade poderá 
prestar honra a santa participando 
da procissão, que deve sair da igreja 
às 18h30, e em seguida da missa 
solene que será presidida pelo frei 
Agostinho TOR.

Graça alcançada
Criada na comunidade de Nossa 

Senhora, Tatiane Marques agradece à 
mãe do Perpétuo Socorro pela inter-

seção junto a Deus quando ela sofreu 
um acidente de trabalho. Tati, como é 
conhecida, teve o dedo anelar esquer-
do mutilado. Na dor, ela recorreu a 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. 

“Ela intercedeu por mim junto a 
Deus. Eu ia perder meu dedo todo. 
Pedi que ela deixasse, nem que fosse 
um pedacinho do dedo, para eu colo-
car minha aliança e que eu não ia ter 
vergonha. Se o milagre acontecesse 
eu entraria de joelhos na igreja e 
assim eu fiz. Todos os anos eu agra-
deço participando do novenário e do 
arraial”, contou. 

9 51 Aproximando-se o tempo em que Jesus devia ser arrebatado deste mundo, ele resolveu dirigir-se 
a Jerusalém. 52 Enviou diante de si mensageiros que, tendo partido, entraram em uma povoação dos 
samaritanos para lhe arranjar pousada. 53 Mas não o receberam, por ele dar mostras de que ia para Jeru-
salém. 54 Vendo isto, Tiago e João disseram: “Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os 
consuma?” 55 Jesus voltou-se e repreendeu-os severamente. 56 O Filho do Homem não veio para perder 
as vidas dos homens, mas para salvá-las.] Foram então para outra povoação. 57 Enquanto caminhavam, 
um homem lhe disse: “Senhor, seguir-te-ei para onde quer que vás”. 58 Jesus replicou-lhe: “As raposas 
têm covas e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça”. 59 A outro 
disse: “Segue-me. Mas ele pediu: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai”. 60 Mas Jesus disse-
lhe: “Deixa que os mortos enterrem seus mortos; tu, porém, vai e anuncia o Reino de Deus”.61 Um outro 
ainda lhe falou: “Senhor, seguir-te-ei, mas permite primeiro que me despeça dos que estão em casa”. 62 
Mas Jesus disse-lhe: “Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o Reino de Deus”.

“Nunca perder de vista o 
ponto de partida” 

(Santa Clara de Assis)

Fala, Senhor, que te escuta teu servo! ( 1Sm 3,9 ; Jo 6,68)

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro nos 
convida a cuidar da nossa casa comum
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para com 
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A Pastoral do Batismo 
convida para o batismo 
que será realizado após a 
celebração da missa das 
crianças, às 7h30.

A pastoral do Dízimo, 
setor Av. Brasil, irá reali-
zar uma formação para os 
agentes da pastoral na pa-
róquia de São Raimundo. 
A formação ocorrerá de 
8h às 12h. Mais informa-
ções com Milton no número 
981255563.

 O movimento Nova Evan-
gelização estará promoven-
do o Curso Paulo, direciona-
do a pessoas que já fizeram 
o curso Nova Vida, de 25 a 
31 de julho na paróquia São 
Jorge. As inscrições podem 
ser feitas a partir de 1o de ju-
lho. Mais informações com 
Everaldo Sarraff no número 
981255563.

Será realizado o casa-
mento comunitário da pa-
róquia São Jorge. A cele-
bração será às 19h e contará 
com a presença de nove 
casais que decidiram con-
trair matrimônio.

De 5 a 7 de agosto será 
realizada, na paróquia São 
Jorge, a Assembleia do Re-
gional Norte 1, que contará 
com a participação de 24 
integrantes da Pastoral Fa-
miliar.

Maio é o mês dedicado às mães 
e, portanto, é o mês em que a Igreja 
Católica celebra a maior Mãe, a Mãe 
de Jesus e nossa, aquela que foi a 
primeira discípula de Cristo, Nossa 
Senhora. E como parte das come-
morações à Maria, a igreja instituiu o 
mês Mariano, quando os fiéis são con-
vidados a participar de celebrações, 
reflexões e momentos de veneração 
à Virgem Santíssima. 

Na matriz de São Jorge e nas co-
munidades foram realizadas diversas 
atividades dedicadas à Nossa Senho-
ra. Dentre elas a gincana Mariana, 
que contou com a participação de 
40 jovens das comunidades Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro, São 
Francisco e São Dimas. Conforme 
uma integrante da equipe Profetas 
Marianos (N.S. Perpétuo Socorro), 
Eriza Cantel,27, essa foi a primeira 
vez que a paróquia realizou a gin-
cana Mariana e, além de orações, 

os jovens apresentaram danças e 
peças teatrais de temática cristã e 
arrecadaram alimentos. “Foram arre-
cadadas cerca de 80 cestas básicas 
com 10 itens cada uma, que foram 
distribuídas entre idosos e outras 
pessoas das comunidades”, contou. 

Mês Mariano encerra com coroação de 
Nossa Senhora, procissão e gincana 

“Anunciar o Evangelho de Jesus Cris-
to a todos os povos”, (Mt.28). Esse é 
o objetivo da recém-criada Pastoral da 
Comunicação (Pascom), que nasce com 
o desafio e a vontade de ser um instru-
mento de disseminação dos diversos 
movimentos existentes na paróquia. 

Visa ainda fazer com que os fiéis 
se identifiquem com o que a paróquia 
oferece, não apenas na igreja matriz, 
como também nas comunidades São 
Dimas, São Francisco de Assis, N.S do 

Perpétuo Socorro, Sant’Ana, Santa Cla-
ra de Assis; nas Comunidades Eclesiais 
de Base (CEB) Nosso Senhor Jesus 
Cristo, São José e São Sebastião e nas 
diversas pastorais e atividades sociais 
existentes.

Nascida sob as bênçãos de Santa 
Clara de Assis, a equipe é coordenada 
por frei Agostinho Odorizzi, frei José 
Faustino e composta pelos leigos Mar-
cus Vinícius, Edmilza, Michele, Andrés, 
Kelly, Daniel, Claudinale e Elder.

Pastoral da Comunicação (Pascom)

Festejos do 
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MissasDicasNotas MissasDicasNotas
06:00 São Jorge (DOMINGO) e 

toda primeira SEXTA-FEI-
RA de cada mês.

07:30                São Jorge (DOMINGO). 
         .

09:00 Sant’Ana (segundo DOMIN-
GO de cada mês). Santa Cla-

ra de Assis (terceiro DOMINGO de cada mês).

17:00 Capela Nosso Senhor Jesus 
Cristo (todo primeiro SÁBA-

DO de cada mês)

18:00 São Jorge (DOMINGO). São 
Dimas (DOMINGO).

19:00 São Jorge (TERÇA-FEIRA, 
QUARTA-FEIRA E SÁBADO). 

Toda primeira SEXTA-FEIRA de cada mês e 
todo dia 23 de cada mês.

19:15 Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro (SÁBADO).

19:30 São Jorge (DOMINGO). São 
Francisco de Assis (DOMINGO).

A Família gera 
o mundo – O li-
vro reúne os 
ensinamentos 
e reflexões do 
sumo pontífice 
sobre a família, 
na intenção de 
que o leitor ex-
traia deles sua 
profundidade 
espiritual e 
pastoral. Neste 
ciclo, temas como a educação, a 
doença, o luto e o papel desempe-
nhado pelos membros da família 
são abordados sob o olhar atento 
e delicado de Papa Francisco.

Movimentos e pastorais da pa-
róquia São Jorge participaram da 
celebração de Pentecostes que 
ocorreu no sambódromo, no dia 
15 de maio. Mais de 80 mil pes-
soas participaram do evento que 
celebrou a vinda do Espírito Santo 
sobre os fiéis.  

Os freis Agostinho-TOR e Fausti-
no-TOR estiveram na celebração de 
Corpus Christi realizada em 26 de 
maio, na praça do Congresso. Entre 
as 50 mil pessoas que estiveram 
no local para demonstrar amor e 
confiança em Cristo, presente na 
Eucaristia, estiveram dezenas de 
leigos da paróquia São Jorge. 
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