
Pe. Li

Em outubro, mês das Missões e 

do Santo Rosário, celebramos a 

festa de Santa Teresinha do Menino 

Jesus que juntamente com São 

Francisco Xavier, são padroeiros das 

Missões. Santa Teresinha viveu uma 

vida muito simples, mas de grande 

santidade e que nunca saiu do 

Carmelo, mas iniciou sua missão na 

terra oferecendo sua oração e 

sacrifício para salvar almas. Ela viveu 

um grande desejo de ser uma 

missionária nas terras africanas, 

querendo ser como um padre, um 

profeta e um mártir pelo amor do 

evangelho. O seu coração ardia para 

fazer Jesus conhecido e amado, 

tendo a grande descoberta de sua 

vida: “No coração da Igreja minha 

mãe, serei tudo, serei o AMOR”!  

O nosso padroeiro São Francisco 

Xavier é chamado o Apostolo do 

Oriente, que durante 10 anos 

evangelizou, incansavelmente, a 

Índia e o Japão, convertendo 

multidões à fé cristã. Morreu em 

1552, na ilha chinesa de Sancião.

A Igreja por sua natureza é 

missionária, dizia Papa João Paulo II. 

Ela nunca poderá esquecer aquele 

mandato de Jesus: “Ide pelo mundo 

inteiro, pregai o Evangelho a toda 

criatura” (Mc 16,15).  Por isso, 

durante o mês a Igreja quer 

promover e despertar a consciência 

e a vida missionária cristã, as 

vocações missionárias. E cada 

c r i s t ã o  d e v e  t o m a r  m a i o r  

consciência da sua missão de 

evangelizador. Todos nós somos 

chamados a ser discípulos e 

missionários a exemplo de São 

Francisco Xavier, que conseguiu 

colocar a mensagem de Cristo em 

contato com as grandes culturas 

orientais, adaptando-a com douto 

sentido apostólico à índole das 

várias populações.

Modelo de fé e estrela de 

Evangelização, Maria está sempre 

pronta para nos ajudar nesta missão. 

Uma das maneiras mais eficazes e 

poderosas de recorrermos à 

gloriosa intercessão da Mãe de Deus 

é o SANTO ROSÁRIO. "Com a 

recitação fervorosa do Rosário, 

pode-se mudar a sorte do mundo” 

(Papa João Paulo II).

Que a reza do Santo Rosário nos 

ajude ser missionários e discípulos 

de Cristo! 
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Curso de Noivos, dias 21 e 22/09.

Confira esse e outros eventos 

realizados no mês de setembro
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Nosso site já está no ar!!

Acesse e fique por dentro de todas

as atividades da paróquia.

“Comece fazendo o que é necessário, 

depois o que é possível, e 

de repente você estará 

fazendo o impossível.”

São Francisco de Assis 

“Ide pelo mundo inteiro, 

pregai o Evangelho a toda criatura.” 
Mc 16,15

www.paroquiasfxavier.com.brAcesse nosso site:

www.paroquiasfxavier.com.br

Uma reflexão que nos ensina a 

não subestimar a capacidade e

a inteligência de ninguém.



Tiragem: 5.000 exemplares

2ª, 4ª, 5ª e 6ª feiras: 08h00 (Comunitária)
Sábado: 08h00 (Comunitária)
De 4ª a 6ª feira: 18h00 (Individual)

Programação da nossa Paróquia 

Dias  e  -  6º Encontro de Casais com Cristo em 2ª União (ESU). 09 10
                         Inscrições abertas e informações na Secretaria Paroquial.

OUTUBRO

Dia  - Festa de Nossa Senhora Aparecida. Missa festiva às  e 12 10h00 16h00

do mês

Reuniões: 2ª sexta-feira do mês às 19h30

Ensina a viver em oração
Encontros: segundas-feiras às 09h00

do mês às 19h30

às 19h30.

Dia  -  Festa de São Judas Tadeu e São Simão. Missa festiva às 28 09h00

NOVEMBRO



que Ele retorne.  Cumprir essa missão não é tarefa 

opcional, mas parte integrante da identidade cristã, 

porque é a extensão testemunhal da vocação 

mesma.

Ser missionário, não se limita a um programa ou 

projeto, mas é compartilhar a experiência do 

acontecimento do encontro com Cristo, 

testemunhá-lo e anunciá-lo de pessoa 

a pessoa,  de comunidade em 

comunidade e da Igreja a todos os 

confins do mundo. Eis a missão de 

todos nós!

PERGUNTE E RESPONDEREMOS

Pe. Jorge, o que significa ser missionário?

Pe. Jorge Palmeira

Pelo Batismo todos nós somos 

chamados a ser missionários e participantes da 

Missão de Cristo.  Ao chamar os seus discípulos 

para que o sigam, Jesus lhes dá uma missão muito 

precisa: anunciar o Evangelho do Reino a todas as 

nações. Por isso, todo batizado e discípulo é 

missionário, pois Jesus o faz partícipe de sua 

missão, ao mesmo tempo que o 

vincula a Ele como amigo e irmão. 

Dessa  mane i ra ,  como E le  é  

testemunha do mistério do Pai, assim 

os discípulos são testemunhas da 

morte e ressurreição do Senhor até 

 (Ricardo Teixeira, paroquiano)

REFLEXÃO

Onze pessoas estavam penduradas em uma corda 

num helicóptero. 

Eram dez homens e uma mulher. Como a corda não 

era forte o suficiente para segurar todos, decidiram que 

um deles teria que se soltar da corda. 

Eles não conseguiram decidir quem, até 

que, finalmente, a mulher disse que: 

"se soltaria da corda, pois as mulheres 

estão acostumadas a largar tudo pelos seus 

filhos e  

marido, dando tudo aos homens e recebendo nada de volta 

e que os homens, como a criação primeira do mundo, 

mereceriam sobreviver, pois eram também mais fortes, mais 

sábios e capazes de grandes façanhas..." 

Quando ela terminou de falar, todos os 

homens começaram a bater palmas...

E caíram da corda... 

Nunca subestime a capacidade e a 

inteligência de ninguém...

DEZ HOMENS E UMA MULHER

Por causa de Santa Teresinha do Menino Jesus - Padroeira das Missões, no dia 01,  junto com nosso Padroeiro São 

Francisco Xavier e de Nossa Senhora do Rosário no dia 07, o mês de Outubro é dedicado às Missões e ao Santo Rosário. Além 

disso, a Igreja celebra a festa de São Francisco de Assis (04), a solenidade de Nossa Senhora Aparecida (12), Padroeira do 

Brasil, a festa de Santa Teresa D´Avila (15), de Santa Edwiges (16), a Santa das causas perdidas, a Festa de São Lucas (18), 

evangelista e dos Apóstolos São Simão e São Judas Tadeu (28), o Santo das causas difíceis.



MELHORES MOMENTOS DE SETEMBRO

9º Baile no Clube Municipal, no dia 14/09 Apresentação de novos ministros extraordinários 

da Sagrada Comunhão, no dia 15/09

38 casais de noivos e seus pais participaram do 108º Encontro de Preparação de Vida Matrimonial (Curso de Noivos), nos dias 21 e 22/09 

Mais de 80 pessoas participaram da III Semana Bíblica, nos dias 23 a 27/09

Comemoração do Dia dos Surdos, no dia 29/09
Almoço comunitário, no dia 29/09 na Chacrinha
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