
PALAVRA DO PASTOR

"Servir a Deus e ao próximo é amar concretamente".
Pe. Odair Eustáquio

Blog::padreodaireustaquio.com.br.blog

Acabamos de celebrar o mês de
Maria (maio) que se concluiu com
o tríduo e depois, no dia 03 de
junho, com a Missa festiva em

comemoração à nossa padroeira: Maria Mãe
dos Caminhantes. Agora temos a alegria de
festejar durante todo este mês a festa junina
que acontece na Matriz e também nas
comunidades.

Convidamos a todos para participarem, pois a
alegria também é fruto do Espírito e a festa é
momento importante na vida do verdadeiro
cristão. Mas não é este o único benefício que
vem da festa junina. Além da alegria de todos,
reveste-se de grande importância a participação,
a comunhão e a amizade que os membros da
comunidade alimentam nestes dias.

Apesar da liberdade de todos, muito preocupa
as pessoas que se fecham, não participam e
muito menos ajudam. Ficam sempre alguns
questionamentos: estará essa pessoa sendo um
bom ou boa cristã?  Como vivia Jesus: fechado
ou em constante relacionamento com as
pessoas?

Jesus participava de festas? Quem é mais feliz:
os que se fecham ou os que se abrem, participam?

Além de todos estes aspectos positivos, ressalto
ainda que a festa também trás algum benefício
econômico para cada comunidade, o que é de
fundamental importância para a manutenção de
todas as atividades da Igreja. Nós não obrigamos
as pessoas a consagrarem o Dízimo; não fazemos
lavagem cerebral; não falamos de dinheiro a todo
instante; porém, necessitamos de recursos
financeiros para cumprir com nossas obrigações
de paróquia, comunidade; para manutenção
mensal e ainda, sempre que possível, fazer
melhorias.

Agradecemos desde já cada pessoa que se doa,
que se coloca à disposição.
Agradecemos aos orgãos públicos que vão nos
ajudar.
Agradecemos aos benfeitores e amigos.
E a todos, pela dedicação e participação.

Deus conceda a todos saúde e paz
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e-mail: lsimoveis@yahoo.com.br

IMÓVEISLS

Luciano Segundo

Aconteceu - Matriz

Romaria do Terço dos Homens à Aparecida
Dia 19/05

Fórum Social
Dia 20/05

Casamento Comunitário
Dia 26/05

Coroação a Nossa Senhora
Durante o mês de maio

O PROJETO EXPERIÊNCIA E SOLIDARIEDADE vêm desenvolvendo um trabalho social
de cidadania e bem estar para o idoso de nossa cidade. É um projeto de voluntariado que
dá sentido ao nome. Aqui acontece uma troca humana de experiência e de solidariedade,
onde quem sabe ensina e quem não sabe,
aprende. Esse não é um projeto só de
artesanato, fazemos crochê, mas o foco é a
prevenção contra depressão, tristeza e
solidão. Aqui fazemos amizades, arejamos a
nossa cabeça e ainda temos ginástica,
informática, passeios e muito mais. Inclusive
participamos da Faculdade Aberta da Terceira

Idade, na Faculdade Anhanguera. Se você tem uma manhã livre venha nos conhecer e
participar! Vânia Colen

Coordenadora do Projeto Experiência e Solidariedade
Vice Presidente- Cáritas Maria Mãe dos Caminhantes
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"Doação é atitude de quem se desarma, de quem se abre, de
quem se põe em atitude de escuta, de disponibilidade" (Pe.
Antonio Carlos Motta do Carmo).
Muitos atuantes de diversas organizações estão trabalhando
em grupo e não em equipe, como se estivessem em uma linha de
produção, onde o trabalho é individual e cada um se preocupa
em realizar apenas uma tarefa. No trabalho em equipe, cada
membro sabe o que os outros estão fazendo e sua importância
para o sucesso da tarefa. Eles têm objetivos em comum e
desenvolvem metas coletivas que tendem em ir além daquilo
que foi determinado.
"Toda equipe é um grupo, porém nem todo grupo é uma equipe"
(Carlos Basso, diretor da Consultoria CR Basso).
Grupo é um conjunto de pessoas com objetivos comuns, em
geral se reúnem por afinidades. No entanto, esse grupo não é
uma equipe. Pois, "equipe é um conjunto de pessoas com
objetivos comuns atuando no cumprimento de metas
específicas. Grupo são todas as pessoas que vão ao cinema
assistir ao filme. Já equipe pode ser o elenco do filme: todos
trabalham juntos para atingir uma meta específica, que é fazer
um bom trabalho, um bom filme".  Ter uma equipe altamente
eficaz é mais do que ter um grupo de pessoas, visto que o
trabalho em equipe precisa ser organizado e cuidadosamente
planejado.
"No trabalho em equipe, cada membro sabe o que os outros
estão fazendo e sua importância para o sucesso da tarefa." Por
isso, vê-se a importância de se desenvolver um plano de
comunicação interna eficaz, capaz de desenvolver um espírito
coletivo e fazer com que haja a integração de todos. Assim, na
ausência de um membro, as funções não ficarão prejudicadas,
tendo em vista que todos têm conhecimento do processo, pois
têm objetivos em comum e atuam na execução de metas
específicas. É lógico que nem todas as pessoas que irão compor
a equipe terão as mesmas ideias, os mesmos dons, habilidades
e não terão de concordar em tudo, porém esta é a questão chave,
ao passo que uma das contribuições fundamentais das equipes
é a riqueza das diferenças, a diversidade de dons e habilidades
que permitirão a troca de experiências e de pontos de vista.
Uma verdadeira equipe de trabalho precisa de tempo para que
seus membros possam, por exemplo, ajustar suas diferenças
individuais (de percepção, de forma de trabalhar, de relações...)
Este é o primeiro passo para o caminho em direção à maturidade
da equipe; quando uma equipe amadurece, estas diferenças são
colocadas a serviço do trabalho coletivo (evangelização). Além
deste aspecto, o verdadeiro trabalho em equipe implica em
organização interna de papéis, recursos e dinâmica de
funcionamento, acertos de convivência e grau de autonomia
decisória. Sabemos que isto não é fácil de conseguir, nem tão
pouco, rápido de se consolidar, pois o trabalho, principalmente
de evangelização, nem sempre é fácil de implementar.
"Que dirá Deus se chegarmos a Ele uns sem os outros" (Charles
Péguy)

AVISOS
*10/06 - Reunião de catequistas, 8h00, Salão São Francisco;

CATEQUISTAS:
A IMPORTÂNCIA DO

TRABALHO EM EQUIPE

Fone: 4668-6810

MEPHY AUTO PEÇAS
MECÂNICA - ELÉTRICA - INJEÇÃO ELETRÔNICA

Av. Eduardo Roberto Dayer, 715 - Centro
Itapecerica da Serra - SP

FONE: 4667-5614
NEXTEL ID: 123*99994

Fazemos Entregas

Geraldo Marcelo Tobias

Poderia dizer somente como foi minha
experiência, e somente o que senti no E.J.C.
Porém procurarei transcrever de forma mais
coletiva, assim representando meus
colegas e posso dizer que meus Novos
grandes amigos.
O que nos Motivou a ida ao Encontro foi a
grande curiosidade que tínhamos em saber
como era o "MARAVILHOSO MUNDO DO
E.J.C." , curiosidade essa que serviu para

uma grande transformação e posso dizer que uma revolução em nossas vidas,  pois
foi lá onde nos conhecemos melhor nos firmamos em nossa fé e em nosso caráter,  lá
que aprendemos o grande valor das pequenas coisas,  a importância  de nossa
família, e o quão Deus é essencial em nossas vidas; aprendemos que podemos sim
ser a diferença e fazer diferença no mundo em que vivemos, começando pelos nossos
lares, e que não necessariamente as pessoas que estão a sua volta, são seus amigos
verdadeiros e querem o seu bem, tivemos relatos, e testemunhos que nos deixaram
bem claro, o quanto uma má influência transforma de forma negativa a vida das
pessoas, que talvez não estejam tão apegadas a Deus, ou que por algum motivo se
deixaram iludir pelas fantasias do mundo.
Claro que no mundo há grandes tentações, e que
este mesmo mundo nos oferece as mais variadas
formas, de entretenimento e prazer, contudo cabe a
nós julgarmos o que realmente nos faz bem e é
correto segundo não só a igreja, e nem tampouco a
sociedade, mais o que é correto segundo aos nossos
princípios, e acima de tudo, as leis de Deus, pois o
mundo te oferece mentiras, prazerosas até certo ponto, mas mentiras, já Deus é o
único que te compreende e te oferece o que há de mais belo, o amor mais sincero e
maior de todos!
 Certamente, você deve estar se perguntando o que realmente é o E.J.C. Pensei
muito antes de chegar a uma conclusão, e defino o E.J.C. (Encontro de Jovens com
Cristo) como uma experiência única em nossa vida, aquela em que nós temos a
oportunidade de ver claramente o que os dois caminhos que temos nos oferece, as
dificuldades de ambos, e temos a chance de escolhermos o caminho "certo", claro
que nem sempre o caminho "correto"  é o  mais fácil, aliás, vimos que é bem o
contrário, mas como dizem, no final de toda jornada difícil é que percebemos o quanto
valeu a pena de nosso esforço e o quanto valeu cada lágrima derramada. Só tenho a
agradecer, a todos os colaboradores, e a todas as pessoas que estiveram diretamente
ou indiretamente relacionadas à não só essa edição do Encontro, mas de todas as
outras anteriores e as que estão por vir também, pois com cer teza, ajudaram e
ajudarão na reestruturação de diversas famílias, no firmamento da fé de vários jovens,
além de mostrar que as coisas mais belas da vida, são as mais simples que podemos
imaginar, pois são as coisas enviadas com todo carinho e cuidado diretamente
daquele que te oferece o amor eterno,  DEUS.

31 de Maio Festa da Visitação de Nossa
Senhora a sua prima Isabel.

Celebramos dia 31 a grande festa da Visitação
de nossa Senhora a sua prima Isabel. Após
anunciação do anjo Gabriel, Maria saiu da
cidade de Nazaré e caminhou cerca de três a

quatro dias até a cidade montanhosa de Judá onde sua prima Isabel morava.
Isabel estava grávida de seis meses e quando ouviu a saudação de Maria a
criança pulou em seu frente e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Maria
permaneceu com Isabel três meses para ajudá-la até o final de sua gestação.
Aqui em nossa Paróquia que leva o nome de Maria Mãe dos Caminhantes,
justamente porque Maria caminhou ao encontro de Isabel, celebramos o
Tríduo que são três dias de comemoração para celebrar essa linda e generosa
demonstração do serviço a Deus, que Maria realizou.
Maria não caminhou apenas até Judá, caminha até hoje com todos nós
que seguimos para encontrar e servir ao Senhor, devemos sempre lembrar
que Maria é modelo como serva e nos dá o exemplo de como devemos ser
sensíveis, flexíveis e prontos para atender as inspirações que Deus põe
em nossas almas.

Maria Mãe dos Caminhantes caminha sempre conosco.
Fabiana de Matos Pereira

Pastoral Litúrgica

Thamires Vieira de Oliveira
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01/06 Maria Aparecida de Souza
02/06 João Rodrigues de Moraes Filho
02/06 Rosineide de Souza Silva
03/06 Laércio Eustáquio Albino
03/06 Maria de Fátima Melo da Silva
03/06 Laércio Eustáquio Albino
04/06 Adair Avelino dos Santos
04/06 Fernando de Souza Pereira
04/06 Maria Lucia Agostinho
04/06 Thais Holanda da Silva
05/06 Ana Dias da Silva
05/06 Antonio Domingues Mariano
05/06  Evandro Peixoto de Paula
05/06 Fátima Furquim
05/06 José Roberto da Luz
06/06 Ana Lunguinho Dantas
06/06 Custódia Dias R. Pereira
06/06 Elizângela Anunciação Rocha
06/06 Juraci Alexandre da Silva
06/06 Juscélio Marcionilio da Silva
06/06 Paulo Honorato Bezerra
06/06 Valdir Perlite
07/06 Eugenia Rainha Rodrigues
07/06 Miguel Antonio Garcia
07/06 Perolina Victor Barbosa
07/06 Valdeci Alberto Vieira
08/06 Ana Paula Costa Lucas
08/06 Angelita de Souza Magar
08/06 Vera Lúcia Gonçalves Freitas
09/06 Zilda Ap. Gianini
09/06 José Primo Florêncio
09/06 Cauã Gonçalves Domingues
10/06 Cleide Batista de Moura
10/06 Hipolita Antonia Guerra da Costa
10/06 Maria Ignez Rodrigues Capellossi
10/06 Maria Iolanda Guedes
10/06 Nelma Nunes Novaes
11/06 Elaine Cavalcante de Souza Magar
11/06 Francisco Janio Pinheiro
11/06 Sueli da Silva Santos Assunção
11/06 Maria Luiza Coelho de Oliveira
12/06 Antonia Maria da Silva Damaceno
12/06 Joaquim Costa da Silva
12/06 Maria Francisca Farias Coentro
12/06 Marisa Rodrigues
13/06 Antonia Baraban Guedes
13/06 Maria Eliete Lima de Souza
14/06 Durcineia N. da Silva
14/06 Patrícia Bezerra de Oliveira Ricardo
14/06 Maristela Basílio da Silva
14/06 Elizabete de Lourdes
14/06 Alessandra dos Santos
14/06 Maria do Carmo da Silva Paixão
14/06 Maria Dulce Xavier
14/06 Rozineide Pereira de Freitas
15/06 João Batista
15/06 Maria de Fátima da Silva
15/06 Valdivia Pereira Bittencourt
16/06 Izabel Souza Pereira
16/06 Camilly Nicacio de Oliveira
16/06 Mariquinha Ferreira Mendonça
16/06 Maria Célia Silva Brito
16/06 Zenilde Pereira da Silva Lima
17/06 Maria de Fátima M. Henrique Salvador
17/06 Rosana de Paula
17/06 Rosiná Ap. Barbosa dos Santos
17/06 Maria José Migliori Fraga
17/06 Yara Lopes Barboza
18/06 Ana Maria Pedro
18/06 Margarete Brito de Oliveira
19/06 Beatriz Alves Moreira
19/06 Fabiana Reis de Sousa
19/06 João Vitor Santana Souza
19/06 Pedro Paulo Ghetti
19/06 Roberto Antonio da Silva
19/06 Simone de Camargo Moraes Silva
20/06 Jose Silvério
20/06 Maria das Graças Lima Gama
21/06 Ednalva Ferreira de Araujo
21/06 Lauro Ferst
21/06 Nadja L. Wittenburg
21/06 Nicolau Berlandi
21/06 Nayara Teixeira da Silva
21/06 Luciana Galvão Abadia
22/06 Antonio Paulino dos Anjos
22/06 Efigênia Lopes da Silveira
22/06 Fernanda Helena dos Santos Pereira
22/06 Maria Luisa de Souza
22/06 José Maria Avelino dos Santos
23/06 Cleide Queiroz de Oliveira
23/06 Rosana Brito da Silva Alves Moreira
23/06 Fátima M. da Silva Santos
23/06 Elizabete G. Queiroz Almeida
24/06 Celina I. Pereira Gomes
24/06 João Roberto da Fonseca
25/06 Maria Isidia Barboza
26/06 Vera Lucia de Jesus Moreira
27/06 Kelly Araújo Burgugi
28/06 Itamar Samuel
28/06 Jorge Gabriel Mano Magar
29/06 Antonia Izabel M. da Silva
29/06 Pedrina Maria dos Santos
29/06 Tiago José da Silva
29/06 Juliana Aparecida Ferreira
30/06 Elizabete Cupertino da Silva
30/06 Gabriela Souza da Silva
30/06 Vera Lúcia Maia

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES
MATRIZ

Edição
Conselho Editorial

Diretor Administrativo

Digitação

Colaboradores

Imagens

Redação

Contatos

Impressão

Editoração Eletrônica

Tiragem

Pe. Odair Eustáquio / Ivanete Morais

Pe. Odair Eustáquio

Ivanete Morais / Bruna Pereira

Fabiana de Matos / Vânia Colen

Bruna Pereira / Tobias

Rua Filipinas, 1615 - Pq. Paraíso

4667-4550 / paroquiamariamae@uol.com.br

Gráfica Bruno - Fone: 4668-6810

Rogerio Xavier

1800 exemplares

ANIVERSARIANTES DE CASAMENTO
MATRIZ

03/06/1991 José Fernando Gomes de Castilho & Neuza Maria Deneluz
04/06/2005 Gilson dos Santos Vieira Rios & Rosemeire Amaral V. Rios
05/06/2000 Daniela Maria de Menezes & José Irandi da Silva
06/06/2009 Anderson Aparecido Barbosa & Edilaine Ferreira da Silva
06/06/1994 Célia Maria J. Holanda da Silva & Marconis Olinto da Silva
08/06/1974 Carmelia Ana de Jesus Mar tins & Romeu Alberto Mar tins
08/06/1996 Marcelo Gonçalves Dias & Isabel da Silva Dias
10/06/1998 Alexandre José de Oliveira & Zilda Dias de Oliveira
11/06/1994 Vera Lúcia de Paula & Rober to Borges de Souza
14/06/2008 Carlos Ferreira de Carvalho & Solange Rodrigues Nunes
14/06/2003 Emerson Viegas da Silva & Adriana Marques Viegas da Silva
14/06/1980 Maria Luciene da Fonseca & Sergio Vicente Fonseca
15/06/1985 Silvana Gomes Ianelli Paulo & José Carlos Paulo
16/06/1990 Givaldo José da Silva & Corina Maria da Silva
16/06/1978 Adão Basílio Pereira & Custódia Dias R. Pereira
17/06/1971 Sueli Aguiar Andrade & Álvaro José Andrade
21/06/1985 João Rober to da Fonseca & Tereza de Jesus Cardoso
23/06/1981 Edileuza Oliveira Santana & Pedro Brito Santana
23/06/2007 Rosana Brito da Silva A. Moreira & Marcelo Alves Moreira
23/06/1965 Ednaldo Ramos da Silva &.Cleonice B. de O. Silva
24/06/1995 Geraldino Nazário Marques & Neuza Ap. da Silva
25/06/1983 Luciano Gonçalves Santos & Maria Aparecida A. Santos
25/06/1977 Antonio Adalto Cameiro Lima & Inês Ugolini Lima
26/06/1993 João Batista de Souza & Francisca Zoraide Santos Souza
26/06/1999 Edivander Pavão & Graciete C. Pavão
26/06/1993 Francisca Zoraide dos Santos Souza & João Batista de Souza
26/06/1988 Juraci Alexandre da Silva & José Alves da S. Neto
26/06/1982 Aparecida da Silva P.da Luz & Eduardo José da Luz
27/06/1952 Otorgantino R. dos Santos & Maria das Mercedez S. Santos
27/06/1977 Helena Alves Costa & Edesio Neri Costa
29/06/1991 Norma Lucia Reis Amorim & José Ferreira de Amorim
30/06/1984 Maria do Bom Sucesso dos S. Lima & Moacir Fernandes M. de Lima

Avisos Importantes

01/06 (Sexta feira) - Tríduo à
Padroeira , Missa às 20h;

02/06 (Sábado) - Tríduo à
Padroeira, Missa às 19h;

03/06 (Domingo) - Missa
Festiva á Padroeira, às 19h;

07/06 (Quinta feira) Missa,
Corpus Christi, às

15h(Matriz);

07/06 (Quinta feira) Missa,
Corpus Christi, às 15h (Com.

São Pedro);

09/06 (Sábado) - Inicio da
Festa Junina na Com. SÃO

PEDRO;

11/06 (Segunda feira) -
Reunião do CONSEG, às 20h

(Centro Pastoral);

13/06 (Quarta feira) - Missa
em Honra a N. Senhora de

Fátima;

23/06 (Sábado) - Presença do
Eli Correa na Festa Junina

(Matriz);

24/06 (Domingo) - Missa
Sertaneja, às 19h;

28/06 (Quinta feira) -
Chegada da replica da Cruz
para a Jornada Mundial da

Juventude, às 12h (Matriz).

Em nossa Paróquia, a
exemplo do que acontece
em várias partes do Brasil,
toda semana, um grupo de
homens se reúne para a
reza do terço. Com a

autorização do Pe. Odair, em agosto do ano
passado teve início esse movimento. Apenas
quatro pessoas, participaram, mas hoje, toda
terça-feira, em média, quarenta  homens se
reúnem aos pés de Nossa Senhora, para a
oração simples e que toca aos Céus. Venha
você também participar. E no dia 19 deste
mês de maio, estaremos participando da IV
Romaria do Terço dos Homens ao Santuário
Nacional de Aparecida. Desde a manhã até a
tarde haverá uma extensa programação, com
acolhida dos grupos (8 h.) Santa Missa (9 h.),
assembléia no recém inaugurado Centro de
Eventos (10 h.), reza do terço (as 14 h.
transmitida pela TV Aparecida e rede católica
de radio)  e encerramento com a consagração a
Nossa Senhora Aparecida (15 h.)

Com. São Pedro
05/06 Daiane Pereira Costa
05/06 Severino Cassiano Ferreira
16/06 Julia Gonçalves de Carvalho
29/06 Michele Moreira

Com. Centro de Convivência
16/06 Maria Isabel de Oliveira

Com. N. Senhora de Fátima
22/06 Ronaldo Messias Martins dos Anjos

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES
COMUNIDADES

Centro de Convivência
10/06/1984 José Francisco Almeida & Vera Lúcia Mendes dos Santos
13/06/1989 Ana Maria N. dos Santos & Elias Domingues dos Santos

São Pedro
04/06/1988 Adeli Ricardo Ventura & Mª Luciana Marques Ventura
29/06/1980 Detildes Pereira Costa & João Modesto Costa

ANIVERSARIANTES DE CASAMENTO
COMUNIDADES


