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Cuidar da Casa Comum é nos-
sa missão. Este é o tema da 
Campanha Missionária de 2016. 
O mês missionário é comemora-
do em outubro. Com isso nossa 
Igreja nos relembra a missão que 
temos em cuidar do planeta em 
sua totalidade.

Na sagrada escritura no livro 
de Gênesis nos é dito: “Deus 
viu que tudo era muito bom” 
(Gn 1, 31).

“Em nossa Casa Comum, tudo 
está interligado como uma úni-
ca família”. Infelizmente essa 
relação encontra-se ameaçada.

São Francisco, o santo que 
viveu sua vida pregando a pre-
ocupação com a ecologia, nos 
provoca a reconstruir essa rela-
ção. No entanto, antes é preciso 
ouvir o grito do pobre e da mãe 
terra que geme pela exploração.

Que este mês missionário nos 
ajude, por meio de pequenos 
gestos em defesa do meio am-
biente, como evitar o desperdiço 
de água, não poluir os rios, evitar 
o excesso de consumo de des-
cartáveis poluentes, desmata-
mento desenfreado da floresta 
e outros modos nocivos contra 
a natureza e, consequentemen-
te contra nós mesmos, pois, 
estamos incluídos nela, somos 
parte dela, (LAUDATO SI’ – Papa 
Francisco). 

Que a partir da oração e de 
nossas reflexões, o Pai Criador, 
suscite em nós “o Espírito bom” 
e “que nos faça guardiões da 
vida onde quer que ela se faça 
presente”.

A todos graça, misericórdia 
e paz da parte de Deus Pai e 
de Cristo Jesus, Nosso Senhor.

                           
Frei Agostinho Odorizzi - TOR

No dia 12 de outubro, o Brasil inteiro 
comemora N.S da Conceição Apare-
cida, Rainha do Brasil, que assim foi 
proclamada em 16 de julho de 1930 
pelo papa Pio XI. O Brasil rende-se ao 
amor incondicional à “Mãe negra” no 
dia 12, pois no ano de 1980 aconteceu 
a consagração do Santuário Nacional 
de Aparecida, pelo Papa João Paulo II.

A aparição da imagem ocorreu em 
1717, no Vale do Paraíba, mais preci-
samente em Guaratinguetá. Três pes-
cadores, ao lançarem suas redes ao 
rio, por diversas vezes sem sucesso, 
se surpreenderam quando pescaram 
o corpo de uma imagem. Curiosos, 
lançaram as redes novamente e “pes-
caram” uma cabeça, que se encaixou 
perfeitamente ao corpo. Depois deste 
encontro, o barco se encheu tanto de 
peixes que quase virou!

A partir daí, a devoção à Santa 
foi se espalhando. Primeiro nas ca-
sas, depois se construiu uma capela, 
depois uma basílica, até chegar ao 
quarto maior santuário do mundo, 
o Santuário Nacional de Aparecida, 
localizado na cidade de Aparecida 
do Norte (SP).

A paróquia São Jorge, por meio da 
Comunidade São Dimas, para home-
nagear a Mãe Aparecida realiza desde 

1998, no dia, a cerimônia “Despertar 
com Maria”.

Na oportunidade, os fiéis saem em 
procissão pelas ruas do bairro, a partir 
de 5h, com salva de fogos; em segui-
da ocorre a missa na comunidade e 
o tradicional café da manhã parti-
lhado. Toda a comunidade participa 
ornamentando a igreja e as frentes 
das casas para receber o andor de 
Nossa Senhora.

A festa tem o objetivo de ser um 
grande despertar de toda a comu-
nidade para o dia da Mãe Querida, 
Mãe Aparecida.

11Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Sa-
maria e a Galileia. 12Quando estava para entrar num povoado, dez leprosos 
vieram ao seu encontro. Pararam à distância, 13e gritaram: “Jesus, Mestre, 
tem compaixão de nós!”

14Ao vê-los, Jesus disse: “Ide apresentar-vos aos sacerdotes”.
Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. 15Um deles, ao 

perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz; 16atirou-
se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um 
samaritano.

17Então Jesus lhe perguntou: “Não foram dez os curados? E os outros nove, 
onde estão? 18Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este 
estrangeiro?” 19E disse-lhe: “Levanta-te e vai! Tua fé te salvou”.

 “Nunca perder de vista 
o ponto de partida” 
(Santa Clara de Assis) 

“A tua fé te salvou”(Lc 17,11-19)

Fiéis são convidados para despertar com 
Nossa Senhora Aparecida em 12 de outubro
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O grupo de oração para 
crianças “Filhos da Rainha 
da Paz”, convida para uma 
reunião de oração que será 
realizada na paróquia São 
Jorge, às 19h, do próximo dia 
12. Com o tema “Mãe Maria, 
serva e fiel”, a reunião faz 
parte da programação ao dia 
dedicado à Nossa Senhora 
Aparecida.

Como já é tradição na pa-
róquia São Jorge, na quarta-
feira (19), às 19h, na igreja 
matriz de São Jorge haverá 
mais um terço dedicados às 
famílias. E você é convidado a 
viver esse momento de união, 
fé e amor.

No dia 23, a Arquidiocese 
de Manaus, realizará, às 15h, 
a Caminhada Missionária. A 
concentração será na praça 
Mestre Chico, Cachoeirinha, 
com destino à paróquia de 
São José Operário, onde 
acontecerá a Santa Missa. 
Cada comunidade é convida-
da a organizar sua caravana 
e participar desse momento 
de fé.

Nos dias 5 e 6 de novembro 
ocorre mais uma edição da 
Feira do Empreendedor Crer 
& Ser, ao lado da Igreja de São 
Jorge. O evento, que inicia 
às 17h e vai até 21h, reunirá 
pequenas empresas e micro-
empreendedores individuais 
interessados em divulgar 
seus produtos e serviços. 

A alegria do Evangelho enche os corações 
e transforma o homem. É neste sentido que 
devemos pautar nossas ações, buscando anun-
ciar o Reino de Deus, principalmente, para 
aqueles que não o conhecem.  Outubro é o Mês 
das Missões, e o cristão, por meio do batismo, 
tem a vocação missionária de proclamar e 
vivenciar o Evangelho, despertando entre os 
irmãos a vontade de conhecer Cristo. Logo, 
aqueles que se abrem para esta nova vida, 
são libertos do pecado, da tristeza, do vazio 
interior e da falta de esperança. 

Fazendo um parâmetro com a Campanha 
da Fraternidade deste ano (Casa Comum),  
observamos que a missão se amplia, pois 
devemos cuidar da vida em todo o planeta, 
não nos limitando ao nosso meio, mas tendo 
uma visão misericordiosa com o próximo. Na 
Encíclica Laudato si’, o papa Francisco afirma 
que “a existência humana se baseia sobre três 
relações intimamente ligadas: as relações com 
Deus, com o próximo e com a terra” (LS 66).

Na paróquia São Jorge, neste mês, em todas 
as celebrações, após a comunhão acontecerá a 

Oração Missionária, mostrando a importância 
dessa missão de cuidar e proteger nossa “Casa 
Comum”. No dia 23, o setor Avenida Brasil 
realizará, às 15h, a Caminhada Missionária. 
A concentração será na praça Mestre Chico, 
Cachoeirinha, com destino à paróquia de São 
José Operário, onde acontecerá a Santa Missa.

‘Igreja missionária, testemunha de 
misericórdia’, declarou o papa Francisco

A comunidade São Jorge terá uma 
programação especial em comemoração 
ao dia das crianças. No domingo (16), a 
paróquia realiza uma série de atividades 
culturais e de lazer para a criançada, co-
ordenadas pelo Cirineu e com o apoio de 
outras pastorais. O evento está programa-
do para começar logo após a celebração 
das crianças.

O dia será repleto de brincadeiras de 
rua e competições lúdicas. Para deixar a 
data ainda mais divertida, shows musicais 

e de mágica também estão programados. 
Além disso, a criançada poderá experi-
mentar um lanche caprichado, com ca-
chorro quente e suco. Ao final, todas elas 
levarão para casa algumas lembranças 
que foram doadas pela comunidade.

Para o sucesso do evento, diversas 
pastorais estão envolvidas. Algumas 
estão na organização das brincadeiras, 
outras nos shows, no trabalho da cozinha 
e na recepção das crianças. A festa está 
garantida e a comunidade convidada.

Dia das crianças com muita diversão
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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, 
QUINTA-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).

Em Querido 
Papa Francisco, 
o Papa celebra 
sua profunda 
espiritualidade, 
respondendo 
diretamente a 
perguntas das 
crianças do 
mundo todo. 
Algumas são 
divertidas, ou-
tras são sérias. 
E algumas são de partir o coração. 
Mas todas vêm de crianças que 
merecem conhecer e sentir o amor 
incondicional de Deus.

No último dia 7, o pároco de São 
Jorge, frei Agostinho Odorizzi com-
pletou mais um ano de vida. Com 
saúde e à frente de um trabalho 
frutífero, o frei passou o dia festivo 
entre os seus. Felicidades e vida 
longa a este discípulo de Cristo. 

O recém entregue Centro Pa-
roquial de São Jorge recebeu o 
nome do frei Paul Pavlik. Construído 
com contribuições dos dizimistas e 
doações, a homenagem relembra o 
sacerdote que tanto se dedicou aos 
fiéis paroquianos e que partiu para 
a morada eterna em 8 de novembro 
de 2012. 


