


Palavra do Pastor

“Sob o doce olhar da
 Senhora da Saúde...”

 No último mês de agosto, nossa Paróquia teve a 
oportunidade de, mais uma vez, celebrar sua Padroeira, a Virgem 
Maria, Senhora da Saúde. Certamente, poderíamos recolher muitos 
testemunhos das tantas pessoas que fizeram acontecer esse tempo 
tão especial em nossa caminhada de comunidade de fé. Assim, este é 
o momento oportuno de simplesmente expressar nossa mais sincera 
gratidão. Agradecemos ao nosso bom e amado Deus e Pai que, na 
pessoa de seu Filho Jesus Cristo e na força do Espírito Santo, 
possibilitou-nos a vida e ser a Igreja que somos. Manifestamos 
também nosso agradecimento a todos os paroquianos e 
paroquianas, devotos e devotas de Nossa Senhora da Saúde, pela 
presença e participação em todas as realizações e promoções desses 
dias de festa. Muito obrigado, especialmente, a todos que se 
empenharam nas mais diversas funções, equipes e frentes de 
trabalho, para que todas as festividades pudessem acontecer com 
êxito.
 Obtivemos um excelente retorno nas promoções sociais e 
festivas em prol de nossa Paróquia, mas, sem sombra de dúvidas, o 
que ficou mais marcado nessa Novena é o testemunho de fé, de 
carinho, de amor a Deus e de devoção à Nossa Senhora da Saúde do 
povo lambariense. As inúmeras manifestações, no transcurso de 
nossas festividades, fazem-nos perceber claramente que vivemos 
numa comunidade paroquial muito abençoada e que pode, a cada 
dia mais, progredir na vida espiritual e no cumprimento da missão 
evangelizadora. Enfim, com nossas humildes orações e preces, 
elevamos nossa ação de graças a Deus por todos os benefícios 
alcançados e momentos vivenciados, aguardando ainda os frutos 
espirituais que juntos colheremos.
 Sob o doce olhar de Nossa Senhora da Saúde, vamos 
prosseguir em nossa caminhada. O mês de setembro já se inicia e 
nossos corações são exortados a se voltarem mais intensamente para 
a Palavra de Deus, nosso alimento e luz na jornada. 
Com Maria e como Maria, proclamemos as 
maravilhas que nosso Deus realizou e realiza 
em nossas vidas! Impulsionados pela unção 
batismal, na força da Palavra, com a intercessão 
da Virgem da Saúde, deixemo-nos ser 
interpelados pelo mandato missionário 
do Senhor e abracemos nossa missão 
sem temor! 
 Grande abraço!

Pe. Carlos Henrique 
Machado de Paiva

Pároco
Paróquia Nossa Senhora da Saúde 

Lambari/MG 

RECEITAS

DESPESAS

 INVESTIMENTOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Mês de Julho 2019

DÍZIMO 28.272,00

BATIZADOS 320,00

CASAMENTOS 750,00

COLETAS 15.107,30

ESPÓRTULAS DE MISSAS 3.458,77

COFRE 169,55

FESTAS E PROMOÇÕES 33.564,70

DOAÇÕES 971,40

ALUGUÉIS 200,00

ESCRITÓRIO 502,00

RENDIMENTOS FINANCEIROS
 

1.554,43

COLETA ÓBULO SÃO PEDRO 1.636,40

REEMBOLSO MATERIAL DE PASTORAL 797,00

TOTAL DAS RECEITAS 87.303,55

PASTORAL DA COMUNICAÇÃO 880,00

PASTORAL FAMILIAR

 

28,00

MINISTROS EXT. DA SAGRADA COMUNHÃO

 

81,25

PASTORAL CATEQUÉTICA

 

123,95

PASTORAL DO DÍZIMO

 

119,17

OUTRAS PASTORAIS

 

186,00

MATERIAL DE PASTORAL

 

1.693,04

FORMAÇÃO DE AGENTES

 

750,00

MANUTENÇÃO DE IGREJAS

 

4.860,67

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

 

300,00

MANUTENÇÃO SALÃO PAROQUIAL

 

213,46

FESTAS E PROMOÇÕES

 

2.787,15

CÔNGRUAS

 

7.735,00

INSS DOS CLÉRIGOS

 

798,40

PLANO DE SAÚDE

 

1.146,44

MANUTENÇÃO DA CASA PAROQUIAL

 

2.187,03

SEGUROS

 

647,38

ESCRITÓRIO

 

162,80

CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS

 

4.581,52

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

 

359,08

TONNER/CARTUCHOS/CÓPIAS

 

135,90

OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

 

124,27

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

 

177,00

MULTAS

 

104,13

PLANO FUNERÁRIO

 

19,50

DESPESAS BANCÁRIAS

 

46,00

REPASSE ÓBULO DE SÃO PEDRO

 

1.636,40

TRIBUTO SAGRADO

 

7.924,12

FÉRIAS

 

589,61

SALÁRIOS 

 

5.336,00

INSS

 
2.444,14

FGTS
 

462,92

PIS
 

57,87

OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL
 

233,97

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  12.445,00

PLANO ODONTOLÓGICO 248,48

TAXA ASSOCIATIVA SIND. EMPREGADOR  81,00

REFORMAS E CONSTRUÇÕES 16.230,96

MATERIAL DA CÚRIA 90,00

MÓVEIS E UTENSÍLIOS
 

1.297,50

IMAGENS, ALFAIAS, OBJETOS SACROS 100,00

TOTAL DAS DESPESAS 79.425,11

AQUISIÇÃO IMAGEM PEREGRINA (3/4) E ANDOR  750,00

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 750,00



 Discorrer sobre a Escritura Sagrada sempre será uma 
responsabilidade a ser exercida perante o olhar atento da Santa 
Madre Igreja, pois, também neste quesito, neste aparte, ela 
mantém a sua mais refinada, consistente e perspicaz 
vigilância, no zelo radical, para que a Sagrada Palavra de Deus 
não incorra no risco desastroso de ser jogada no leito desta 
“areia movediça” do “achismo”, do “livre arbítrio”, da 
“opinião aventureira”, da “retórica do oportunismo”, do 
“argumentalismo bíblico”, bem como de outras tantas 
evasivas futilidades intelectuais, até mesmo ofensivas, 
proclamadas por aí em nome de Deus e de diversos segmentos 
religiosos.
 A Sagrada Escritura é, sem sombra de dúvida, o 
“Best-Seller” (mercadoria de boa divulgação e destaque de 
saída expressiva no mercado de procura) por excelência. 
Nenhuma obra literária teve até hoje maior produção dentro da 
história da humanidade do que a Sagrada Escritura.
 O manuseio da Palavra de Deus é executado pelos 
mais diversos tipos de personalidades, interesses, ansiedades, 
emergências, configurações intelectuais, culturas, demandas, 
emoções, sensibilidades e impulsos da personalidade humana. 
Na verdade, os que chegam às portas da Sagrada Escritura são 
induzidos por interesses variados, tais como por curiosidade; 
por esclarecer dados históricos; pelo intento de conhecer 
melhor outras culturas; por esclarecimentos sobre dados 
religiosos; por respeito e inspiração sobre conteúdos e mística 
da própria fé; por responsabilidade e compromissos 
assumidos de própria consciência, pela fé, perante o próprio 
Deus.
 A Bíblia formou, decisivamente, a linguagem e os 
conceitos religiosos e culturais de grande parte da 
humanidade: não somente do Judaísmo e do Cristianismo, 
mas também do Islã e mesmo de outros tantos povos com 
ideologias não religiosas. Muitos cientistas se baseiam em 
dados bíblicos para confirmar suas teorias e ideologias. Por 
exemplo: dados históricos e mesmo a divisão cronológica da 
História Geral da Humanidade se dividem em “ANTES E 
DEPOIS DE 30 do mês, quando a Igreja celebra o dia dedicado 
CRISTO ........AC - DC”.

 É com grande alegria que me dirijo aos Paroquianos de 
Lambari, com o intuito de agradecer e, mais ainda, parabenizar 
pelo brilhantismo em organizar e participar da nossa festa em 
honra à Virgem “Senhora da Saúde”. Acredito que tivemos a 
oportunidade de nos renovar e fortalecer mais na fé e em nossa 
caminhada comunitária. As doações fizeram a diferença, 
oportunizando a participação de todos. Muitos trabalharam 
incansavelmente por muitos dias, deixando o justo descanso, o 
lazer e a oportunidade de estarem mais juntos aos familiares.
 Esses momentos de encontro e reencontro fortalecem a 
vida em nossa comunidade, bem como nos enriquecem no 
sentido de pertencer à comunidade. Como é bom fazer, e sentir-
se parte dela! A Comunidade é uma grande família! E como 
família, devemos atender ao pedido do nosso querido Papa 
Francisco que conclama todas as comunidades: “Constituamo-
nos em estado permanente de missão, em todas as regiões da 
terra. Não basta o esforço da autopreservação, mas uma atitude 
constante de saída!”

Setembro:Bíblia Sagrada
 A Bíblia é Patrimônio da Humanidade. Ela é a 
extensão daquela Fonte suscitada por Jesus de onde correm o 
Leite e o Mel que alimentam o Povo na estrada da sua plena e 
eterna Redenção.
 Neste mês, setembro, a Igreja aciona a nossa memória 
e nos convida a lançar o olhar da nossa alma para a Palavra 
Sagrada de Deus, de forma especial. Todo dia é tempo de 
Bíblia em nossa vida, mas o mês de setembro se tornou um 
foco de referência para esta constatação, formalmente 
declinado para o dia 30, quando celebramos a vida de São 
Jerônimo. A este Santo, grande teólogo, a Igreja de Cristo, 
através do Papa São Dâmaso, no ano de 381, foi confiada a 
tradução da Sagrada Escritura, Antigo e Novo Testamentos, 
dos seus originais grego, hebraico e aramaico, para o Latim, de 
forma popular, para uso de todo o Povo de Deus, com o nome 
de VULGATA. Este santo, além da sua expressiva e elevada 
espiritualidade, comprovou a sua lucidez intelectual dotada de 
extraordinária sabedoria. Seu vasto horizonte enciclopédico 
nos deixa à mostra uma obra literária do mais alto e elevado 
nível no campo da filosofia, da retórica, da gramática e da 
dialética, sendo capaz de escrever e pensar em latim, em grego 
e em hebraico, no mais elevado, atraente e robusto conteúdo 
de respeitável escritor. A Bíblia oficial do Cristianismo tem a 
sua Tradução.
 Mediante tais considerações, podemos afirmar e 
compreender que é uma justa homenagem que a Igreja presta, 
de forma graciosa, respeitosa e venerável, a este Santo, de 
elevada e reconhecida inteligência, 
chamando esta atenção especial de 
todos os Cristãos e Povos da Terra para 
a importância e Sacralidade da Bíblia 
dentro do Mês de Setembro, por causa 
deste nome SÃO JERÔNIMO. Que 
ele rogue a Deus por nós para que 
SEJAMOS SEMPRE FIÉIS  À 
SAGRADA PALAVRA DE DEUS. 
Assim seja!!!!!!

Mons. Benedito Domingues de Paula

 Fomos escolhidos por Deus, chamados por Cristo e 
enviados em missão pelo Espírito Santo. Sintamo-nos não só 
chamados, mas também convocados a tal missão, que nos 
impele a sermos discípulos missionários. Dessa forma, quero 
agradecer a todos e a todas que colaboraram direta ou 
indiretamente, e ainda àqueles que muito colaboraram, com a 
festa, mas preferiram o anonimato. 
 Rogamos a Deus: saúde, 
sabedoria e serenidade, para que, em 
2020, estejamos firmes no propósito 
de unidade cristã, para juntos 
continuarmos a venerar a Virgem da 
S a ú d e ,  P a d r o e i r a  d o  p o v o 
lambariense.

Domingos Eugênio Nogueira Netto
Coordenador do Conselho 

Administrativo Paroquial (CAP)

Agradecimentos



1° Dia da Novena - O Encontro com Jesus Transfigurado

" Q u e  n e s s e  e n c o n t r o  c o m  C r i s t o 
transfigurado, a nossa Comunidade 
Paroquial também se transfigure e possa não 
só celebrar o mês missionário, mas, a partir 
disso, viver com mais intensidade essa 
dimensão missionária que caracteriza o 
povo de Deus". (Dom Guilherme Porto)

2º Dia da Novena - Pela Graça do Batismo, Enviados em Missão

"Aquele que foi revestido da graça batismal, 
tornou-se Cristo, verdadeiramente filho de 
Deus e tornando-se filho de Deus, tornou-se 
também filho de Maria.
Maria pode olhar para qualquer cristão 
obediente ao Pai e reconhecer nele as feições 
de seu Filho." (Pe. Bruno Braga)

3º Dia da Novena - Igreja em Saída, nossa Identidade

"Sair significa estar em prontidão para a 
missão. A vida de Maria sempre foi uma 
constante saída, ela sempre saía para 
acompanhar os passos de Jesus, e, com 
esse gesto, ela nos ensina que precisamos 
sair para testemunhar a nossa missão."  
(Pe. Roberto Nogueira)

4º Dia da Novena - Como Maria, Testemunhas da Missão

“Quem leva Jesus para os outros é 
missionário! Quem leva Jesus para os outros 
leva alegria! Nós estamos vivendo num 
mundo marcado por tanta tristeza. E você é 
chamado, a exemplo de Maria, a ir ao 
encontro daqueles que precisam, levando 
Jesus no coração.” (Dom Joércio Pereira)

5º Dia da Novena - Caridade, fonte de Expressão da Missão

“Cuidar da vida, zelar pela vida, amar a vida é 
missão de todos nós, porque somos imbuídos da 
grande caridade que é Jesus Cristo. Ele mesmo 
nos amou tanto, a ponto de dar a vida por nós. 
Nós, cristãos, temos também essa missão de nos 
doar.” (Dom Diamantino Carvalho)

6º Dia da Novena - Cristãos a serviço do Discipulado e da Missão

“A Igreja invoca Nossa Senhora como a 
primeira discípula do Senhor. Aquela que 
acolheu a palavra e permitiu que ela 
fecundasse o seu ser e transformasse a sua 
vida. Assim também nós, quando ouvimos a 
palavra de Deus, devemos nos render à sua 
ação e permitir que ela transforme a nossa 
vida.” (Pe. Wagner Souza)

7º Dia da Novena - Discípulos e Missionários a serviço das 
Política Públicas

“Hoje, nós estamos aqui, graças ao sim de 
Maria, ou seja, a vida dela valeu a pena, 
t r a n s f o r m o u  a  n o s s a  m a n e i r a  d e 
experimentar a Deus. Assim, percebemos o 
sim de uma simples jovem transformando a 
h u m a n i d a d e .  O  n o s s o  s i m  p o d e 
t ransformar também.” (Pe.  Renato 
Gonçalves)

8º Dia da Novena - Missão e Sínodo da Amazônia

O Sínodo da Amazônia quer despertar o 
nosso coração para a necessidade da vida 
que nós devemos preservar. Toda vida é 
sagrada, toda vida participa de um único 
ciclo, de um único pulsar, vem do 
coração de Deus.  (Cônego Marcos 
Menezes)

9º Dia da Novena - Com Maria, Missionários da Paz e da 
Reconciliação

“Na encarnação, Maria se coloca como 
a humilde serva do Senhor. 
No mistério da Paixão, Maria, a mãe 
fiel, esteve de pé, junto da cruz em que 
seu filho, com seu sangue derramado, 
reconciliou a humanidade com Deus. 
N o  m i s t é r i o  d e  P e n t e c o s t e s , 
recordamos a Virgem Maria, como 
discípula na espera da paz que é o 

Espírito Santo. Portanto, afirmamos que, em Maria, nós 
encontramos a cooperadora da paz e da reconciliação.” 
(Dom José Luiz Majella) 

não há mais possibilidades, parecendo que não há mais jeito, procure 
alguém para conversar, alguém de sua confiança, um profissional apto. 
São caminhos para encontrar saídas para os momentos mais difíceis. 
Também contamos com o CVV (Centro de Valorização da Vida), 
telefone 188, com ligação gratuita, 24 horas, com pessoas preparadas 
para acolher nos momentos críticos.
 Momentos difíceis acontecem, 
sabemos que são verdadeiros. Por mais que 
pareça impossível, existem saídas. Procure 
ajuda, porque, enquanto você não fala, o 
sofrimento não vai embora.

Thaís Campos Borges
Psicóloga

 Falar sobre assuntos que geram sofrimentos é muito 
desagradável, mas falar sobre suicídio é necessário. No mês de 
setembro, o tema ganha maior repercussão, com as campanhas de 
prevenção do suicídio. Ainda é visto como algo inaceitável, ainda é um 
tabu. Embora tenha sido comentado, ainda enfrenta grandes desafios 
em como identificar os sinais, em como oferecer e buscar ajuda.
 Costumamos ouvir comentários relacionados a ser um ato de 
covardia ou coragem, que foi para chamar atenção, que se quisesse 
fazer já teria feito... A questão é que nenhuma das hipóteses deve ser 
ignorada. O suicídio é um ato de desespero, visto como única saída 
quando o sofrimento beira o insuportável. Mas não é! 
 Para aqueles que conhecem alguém com frases, ideias 
preocupantes, ofereça o ouvido para acolher. Uma simples conversa 
pode diminuir um intenso sofrimento. Para aqueles que sentem que 

NOVENA 2019
“Batizados e Enviados em missão, sob o doce olhar da Senhora da Saúde.”

Enquanto você não fala, o sofrimento não vai embora!



Setembro, mês da Bíblia. 

Vamos ler?
 Criançada, vocês sabiam que setembro é o mês da Bíblia?
 Se ler já é importante para nosso aprendizado, ler a Bíblia é 
mais importante ainda, pois através dela adquirimos ensinamentos 
para toda a vida.
 Na Bíblia, além das histórias dos milagres e da vida de 
Jesus, encontramos histórias dos povos antigos, de seus costumes e de 
como viviam.
 A Palavra de Deus é uma semente que deve germinar em 
nosso coração para florescer em nossa vida, como explica Jesus no 
Evangelho de Lucas 8, 4-15. 
 Leia sempre a Bíblia!
 E pinte o desenho com muito capricho!

É importante, criançada, que todos os dias rezemos a Oração do Anjo. 
Vamos relembrar?

“Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti 
me confiou a piedade divina, sempre me rege, 
me guarde, me governe, me ilumine. Amém.”

São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós.
Agora que conhecemos os arcanjos, vamos colocar o nome 
pertencente a cada um e depois vamos colorir!

Os arcanjos representam o poder, a fidelidade e a glória dos anjos. São 
os amigos celestiais que Deus concedeu para nos proteger do mal.

Você sabe o que significa arcanjo?
'Arcanjo' quer dizer 'anjo',
'Anjo' significa 'mensageiro'.

E os significados dos nomes, você sabe?
Miguel quer dizer “Quem como Deus”;
Gabriel significa 'Força de Deus' ou 'Deus é a minha proteção';
Rafael quer dizer 'Deus curou' ou 'Medicina de Deus'.

Diante da importância da 
Palavra de Deus, descubra 

quem são estas pessoas citadas 
na Bíblia. Preste atenção nas dicas:

Eu sou uma jovem agraciada por Deus. Fui escolhida 
para algo muito importante. Fui visitada por um anjo. 
Eu vim para ser a mãe do Filho único de Deus. Quem 
sou eu?_____________________

Deus me disse para ir pregar. Em vez disso, escapei e 
fui para outro lado. Por minha culpa, houve uma 
enorme tempestade no mar. Um grande peixe 
engoliu-me. Quem sou eu?____________________

Eu vivo, mas não fui nascido de uma mulher. Eu dei 
os nomes de todos os animais. Eu morava em um belo 
jardim chamado Éden. Eu fui o primeiro homem. 
Quem sou eu?______________________

Algumas pessoas pensavam que eu era João Batista. 
Outras pessoas pensavam que eu era Elias ou um dos 
profetas. Eu sou o Filho de Deus. Quem sou 
eu?_____________________________

Celebramos neste mês de setembro o 

Dia dos três Arcanjos: 
Miguel, Gabriel e Rafael.



 No dia 15 de julho, pedi mais uma vez, e 
no dia 1º de agosto, ele saiu do hospital e veio 
para casa. 
 Todos os dias eu agradeço a Nossa 
Senhora e todos os dias da novena, eu fui para 
agradecer mais essa graça alcançada. 
 Para mim, Nossa Senhora da Saúde é 
tudo! Eu peço com fé e fico 
esperando. Para tudo que vou 
fazer, peço forças a ela. 
 Eu peço a ela, porque 
sei que intercede por mim e 
está mais perto do Filho 
Jesus.

Aparecida Dineia Borges

 Fiz o cateterismo, mas recebi a graça de 
Nossa Senhora de não precisar fazer as cirurgias 
e só pude agradecer a intercessão dela por ter me 
atendido mais uma vez.

 Numa segunda-feira, fui de novo à Igreja 
pedir o auxílio de Nossa Senhora; rezei, fui ao 
grupo de oração Água Viva e voltei para casa. 
Chegando em casa, minha filha falou que meu 
cateterismo estava marcado para o outro dia, à 
tarde. 

 A segunda graça eu recebi esse ano: 
minhas duas filhas ficaram grávidas ano passado 
e, desde que descobri, passei a ir à missa de todo 
dia 15, na intenção delas. 
 Umas delas, esse ano, teve complicação e 
passou muito mal, tendo que ir para o hospital. 
Nesse dia, eu fui com ela para o hospital, mas 
desci correndo pra ir à Igreja e pedir à Nossa 
Senhora da Saúde ajuda para que ela ganhasse o 
bebê, porque os dois corriam risco de vida.

 A primeira graça: eu passei por dois 
médicos, um de Varginha e o outro de Lambari e 
ambos disseram que eu precisava fazer duas 
cirurgias no coração com urgência. Assim que 
descobri, agarrei com fé a Nossa Senhora da 
Saúde e pedi que me ajudasse.

 Passaram-se quatro dias e meu neto 
nasceu prematuro, indo para a UTI e lá ficou por 
volta de dois meses. Eu, com muita fé, pedia a 
Nossa Senhora que ele ficasse bem. Todo dia 15 
eu ia à missa e pedia para que, no próximo mês, 
ele estivesse melhor. 

 Eu alcancei várias graças, por meio de 
Nossa Senhora da Saúde, das mais simples até às 
maiores. As duas últimas graças que recebi foram 
relacionadas à minha saúde e a outra ao meu neto.

 • A enfermeira do SAMU, Renata, e o 
médico que o atendeu, Dr. Fernando, disseram que 
não tinha como ele não ficar com sequelas, porque 
ele foi encontrado já com 
insuficiência respiratória e o 
cérebro já estava há um tempo 
sem oxigenação! 

 No dia 03/12/2018, às 12h, recebi uma 
ligação no meu antigo serviço falando que meu pai 
estava internado no hospital. Até então, eu 
acreditava que ele teve uma queda de pressão. Subi 
para o pronto socorro, e de imediato, não pude vê-
lo na sala em que ele se encontrava. Sentei-me e 
esperei, até então calmo. Uma funcionária do 
SAMU saiu da sala e disse: 
 - Você precisa se acalmar!
 Eu: - Acalmar, por quê?
 Enfermeira: Seu pai foi encontrado no 
Parque Novo, com uma corda no pescoço e é muito 
grave.
 Ali, meu chão se abriu e eu só sabia rezar e 
pedir a Deus para que o pior não acontecesse. Tive 
que ligar para minhas irmãs e minha mãe para dar a 
notícia, foi horrível! Chegando ao hospital, minha 
mãe me disse que ele desceu para o centro da 
cidade para fazer o que já era hábito na vida dele: ir 
ao centro, passar em frente ao Supermercado, onde 
minha irmã vende Cartelas de Prêmios, ir à Igreja 
Matriz fazer suas preces e agradecer, passar pelos 
Correios, onde minha outra irmã trabalha, e ir 
embora! Só que nesse dia, ele não voltou pra casa.
 Passamos horas no hospital de Lambari e, 
às 15h, fomos para São Lourenço, porque aqui não 
havia recursos. Passei a noite na sala de espera do 
hospital de São Lourenço e minha mãe na parte da 
enfermaria, com meu pai. Foram horas de horror, 
porque não sabia se meu pai sairia vivo, morto ou 
com sequelas. O dia amanheceu, a tarde chegou e 
minha mãe saiu de lá com a notícia de alta médica e 
que ele não teve nenhuma sequela.
 Observações: 
 • Ele passou na igreja para pedir perdão a 
Nossa Senhora pelo que estava prestes a fazer.
 • Uma moça que trabalha no Ateliê do Trigo 
estava passando pelo parque novo e viu meu pai 
pendurado na corda. Ela disse que ele estava roxo e 
se debatendo. Ela, na hora que viu, cortou a corda, 
colocou-o no chão e ligou pro SAMU.

Diego Francisco Cândido

 Louvo e agradeço a 
Deus e à Nossa Senhora da 
Saúde pela graça alcançada.

Para mim, Nossa Senhora 
da Saúde é tudo!

Ele passou na igreja para pedir 
perdão a Nossa Senhora pelo 

que estava prestes a fazer



AGENDA PAROQUIAL

01/09 - Domingo:
7h: Missa - Igreja Matriz
8h: Missa - Comunidade Nossa Senhora de 
Fátima (Campos)
8h30min: Missa - Igreja Matriz
10h: Missa - Igreja Matriz
10h: Missa - Comunidade Divino Pai Eterno 
(Mantiva)
13h30min: Encontro - Escola Paroquial de 
Música Litúrgica (Salão Paroquial)
19h: Missa - Igreja Matriz

03/09 - Terça-feira:
18h30min: Missa - Igreja Matriz
19h30min: Missa - Comunidade Nossa Senhora 
Aparecida (Volta do Ó)

04/09 - Quarta-feira:
18h30min: Missa - Igreja Matriz
19h30min: Missa - Comunidade Santa Teresinha 
(Pinhão Roxo)

05/09 - Quinta-feira:
07h: Missa -  Exposição do Santíssimo 
Sacramento - Igreja Matriz
18h30: Bênção do Santíssimo Sacramento e 
Missa - Igreja Matriz
19h30min: Missa - Comunidade Imaculada 
Conceição (Capelinha)
19h30min: Reunião do CPP (Salão Paroquial)

06/09 - Sexta-feira:
05h30min: Procissão da Penitência e Missa - 
Igreja Matriz 
17h às 18h15min: Confissões na Matriz
18h30min: Missa - Igreja Matriz
19h30min: Missa - Comunidade Sagrada Família 
(Vista Verde) - Entronização da nova Imagem da 
Sagrada Família

07/09 - Sábado:
18h30min: Missa - Igreja Matriz
19h30min: Missa - Sítio Nossa Senhora das 
Graças (Garcias)

08/09 - Domingo:
7h: Missa - Igreja Matriz
8h:  Missa  -  Comunidade  São  Gera ldo 
(Congonhal)
8h30min: Missa - Igreja Matriz
10h: Missa - Igreja Matriz
10h: Missa - Comunidade São Pedro (Vargem 
Grande)
19h: Missa - Igreja Matriz

10/09 - Terça-feira:
19h: Missa com rito de colação dos novos Ministros 
Extraordinários da Sagrada Comunhão da 
Forania Nossa Senhora das Fontes (Igreja Matriz)

11/09 - Quarta-feira:
18h30min: Missa - Igreja Matriz
19h30min: Missa - Comunidade São João Batista 
(São João)

12/09 - Quinta-feira:
07h: Missa -  Exposição do Santíssimo 
Sacramento - Igreja Matriz
18h30: Bênção do Santíssimo Sacramento e 
Missa - Igreja Matriz
19h30min: Missa - Comunidade Nossa Senhora 
de Fátima (Campos)

13/09 - Sexta-feira:
17h às 18h15min: Confissões na Matriz
18h30min: Missa - Igreja Matriz

15h:  Missa - Novena Perpétua de Nossa Senhora 
da Saúde - Igreja Matriz 
19h: Missa - Igreja Matriz

17/09 - Terça-feira:
18h30min: Missa - Igreja Matriz
19h30min: Missa - Comunidade Santo Expedito 
(Cafundó)

18/09 - Quarta-feira:
18h30min: Missa - Igreja Matriz
19h30min: Missa - Comunidade São Francisco de 
Assis (Volta do Lago)
19h30min: Missa de abertura da Novena de São 
Vicente - Comunidade São Vicente de Paulo (Vila 
Brasil) 

19/09 - Quinta-feira:
07h: Missa -  Exposição do Santíssimo 
Sacramento - Igreja Matriz
18h30: Bênção do Santíssimo Sacramento e 
Missa - Igreja Matriz
19h30min: Missa - Comunidade São Geraldo 
(Congonhal)
19h30min: Novena de São Vicente - Comunidade 
São Vicente de Paulo (Vila Brasil) 
20h: Oração do Santo Rosário - Comunidade 
Sagrada Família (Vista Verde)

20/09 - Sexta-feira:
17h às 18h15min: Confissões na Matriz
18h30min: Missa e tríduo preparatório à festa de 
São Pio de Pietrelcina - Igreja Matriz
19h30min: Missa - Novena de São Vicente - 
Comunidade São Vicente de Paulo (Vila Brasil) 

21/09 - Sábado:
18h30min: Missa e tríduo preparatório à festa de 
São Pio de Pietrelcina - Igreja Matriz
19h30min: Missa - Comunidade São Benedito 
(Vila Nova)
19h30min: Novena de São Vicente - Comunidade 
São Vicente de Paulo (Vila Brasil) 

22/09 - Domingo: 
7h: Missa - Igreja Matriz
8h: Missa - Comunidade São João Batista (São João)
8h30min: Missa - Igreja Matriz
10h: Missa - Igreja Matriz
10h: Missa - Comunidade São Sebastião (Serrinha)
11h: Celebração do Sacramento do Batismo - 
Igreja Matriz
13h30min: Encontro - Escola Paroquial de 
Música Litúrgica (Salão Paroquial)
19h: Missa e tríduo preparatório à festa de São Pio 
de Pietrelcina - Igreja Matriz
19h: Missa de abertura da Novena de Santa 
Teresinha do Menino Jesus - Comunidade Santa 
Teresinha (Pinhão Roxo)
19h30min: Novena de São Vicente - Comunidade 
São Vicente de Paulo (Vila Brasil)

14/09 - Sábado:
18h30min: Missa - Igreja Matriz
19h30min: Missa - Comunidade Sagrado Coração 
de Jesus (Serrote)

15/09 - Domingo:
7h: Missa - Igreja Matriz
8h: Missa - Comunidade Imaculada Conceição 
(Capelinha)
8h30min: Missa - Igreja Matriz
10h: Missa - Igreja Matriz
10h: Missa - Comunidade Santa Luzia (Três 
Barras)
11h30min: Missa - Comunidade Mãe Rainha 
(Sertãozinho) e Almoço Festivo

23/09 - Segunda-feira (São Pio de Pietrelcina e 
Beato Pe Victor):
7h: Missa - Cemitério
19h: Missa - Festa de São Pio de Pietrelcina - 
Igreja Matriz (Participação especial do Grupo de 
Oração São Pio)
19h30min: Missa - Novena de Santa Teresinha do 
Menino Jesus - Comunidade Santa Teresinha 
(Pinhão Roxo)
19h30min: Novena de São Vicente - Comunidade 
São Vicente de Paulo (Vila Brasil) 

24/09 - Terça-feira:
18h30min: Missa - Igreja Matriz
19h30min: Missa - Novena de Santa Teresinha do 
Menino Jesus - Comunidade Santa Teresinha 
(Pinhão Roxo)
19h30min: Novena de São Vicente - Comunidade 
São Vicente de Paulo (Vila Brasil)

25/09 - Quarta-feira:
18h30min: Missa - Igreja Matriz
19h30min: Missa - Comunidade Santo Antônio 
(Recanto da Serra)
19h30min: Missa - Novena de Santa Teresinha do 
Menino Jesus - Comunidade Santa Teresinha 
(Pinhão Roxo)
19h30min: Novena de São Vicente - Comunidade 
São Vicente de Paulo (Vila Brasil) 

26/09 - Quinta-feira:
07h: Missa -  Exposição do Santíssimo 
Sacramento - Igreja Matriz
18h30: Bênção do Santíssimo Sacramento e 
Missa - Tríduo em preparação à festa de São 
Miguel - Igreja Matriz
19h30min: Missa - Comunidade Santa Rita de 
Cássia (Colina)
19h30min: Celebração da Palavra - Novena de 
Santa Teresinha do Menino Jesus - Comunidade 
Santa Teresinha (Pinhão Roxo)
19h30min: Missa - Novena de São Vicente - 
Comunidade São Vicente de Paulo (Vila Brasil) 

27/09 - Sexta-feira:
17h às 18h15min: Confissões na Matriz
18h30min: Missa - Tríduo em preparação à festa 
de São Miguel - Igreja Matriz
19h30min: Missa - Comunidade São Judas (Silvestrine)
19h30min: Missa - Festa de São Vicente de Paulo - 
Comunidade São Vicente (Vila Brasil)
19h30min: Celebração da Palavra - Novena de 
Santa Teresinha do Menino Jesus - Comunidade 
Santa Teresinha (Pinhão Roxo)

28/09 - Sábado:
18h30min: Missa - Tríduo em preparação à festa 
de São Miguel -Igreja Matriz
19h30min: Missa - Novena de Santa Teresinha do 
Menino Jesus - Comunidade Santa Teresinha 
(Pinhão Roxo)

29/09 - Domingo:
7h: Missa - Igreja Matriz
8h30min: Missa - Igreja Matriz
10h: Missa - Igreja Matriz
10h30min: Missa - Novena de Santa Teresinha do 
Menino Jesus e Almoço Festivo - Comunidade 
Santa Teresinha (Pinhão Roxo)
19h: Missa - Festa de São Miguel Arcanjo - 
Participação especial da Juventude - Igreja Matriz

30/09 - Segunda-feira:
19h30min: Missa - Novena de Santa Teresinha do 
Menino Jesus - Comunidade Santa Teresinha 
(Pinhão Roxo)

Setembro de 2019



 Senhores Pais, 
 A Igreja muito se alegra em batizar os vossos 
filhos, tornando-os, para além de vossos, filho de Deus 
no único Filho de Deus, nosso senhor Jesus Cristo. 
 Para tanto, informamos que a catequese que 
conduzirá pais e padrinhos ao Batismo de seus filhos 
deve ser um processo e não apenas um evento. De 
modo que é preciso buscá-la o quanto antes, sem 
pressa.
 O primeiro passo deste  processo é 
procurar o Escritório Paroquial tendo em mãos: 
 • Certidão de nascimento da criança (se já 
houver); 
 • Certidão de casamento religioso dos pais 
(se houver); 
 • Certidão de crisma dos padrinhos (se 
forem solteiros); 
 • Certidão de casamento religioso dos 
padrinhos (se forem casados); 

 A existência dos anjos é uma verdade que 
afirmamos em cada profissão de fé: “Creio em Deus 
Pai, Todo-poderoso, criador do céu e da terra”. 
Q u a n d o  r e z a m o s  o  S í m b o l o  N i c e n o -
Constantinopolitano, dizemos ainda: “De todas as 
coisas visíveis e invisíveis”. 
 Por céu, entendemos não só aquilo que 
todos podemos contemplar ao elevar nosso olhar, 
mas o “lugar” próprio de Deus e das criaturas 
espirituais, desde que compreendamos que a 
dimensão de espaço aqui é usada como expressão 
figurada. 
 As páginas da Bíblia apresentam muitas 
passagens referentes a essas criaturas invisíveis: 
desde a criação e ao longo de toda a história da 
salvação, anunciam de longe ou de perto esta 
mesma salvação, sempre postos ao serviço do plano 
divino da sua realização. A esse respeito, Santo 
Agostinho ensina: “Anjo é nome de ofício, não de 
natureza. Desejas saber o nome da natureza? 
Espírito. Desejas saber o do ofício? Anjo. Pelo que 
é, é espírito: pelo que faz, é anjo”. Com todo o seu 
ser, os anjos são servos e mensageiros de Deus. Pelo 
fato de contemplarem “continuamente o rosto do 
meu Pai que está nos céus” (Mt 18, 10), eles são “os 
poderosos executores das suas ordens, sempre 
atentos à sua palavra” (Sl 103, 20). Como criaturas 
puramente espirituais, são dotados de inteligência e 
vontade: são criaturas pessoais e imortais, e 
superam em perfeição todas as criaturas visíveis. 

Existência dos Anjos

Orientações da Pastoral Batismo

Disto é prova o brilho de sua glória, quando Deus 
permite sua manifestação. Em sua Liturgia, a Igreja 
se associa aos anjos para adorar o Deus três vezes 
Santo. 
 Particularmente, a Igreja celebra a festa de 
São Miguel, São Gabriel e São Rafael, no dia 29 de 
setembro, bem como a memória dos Santos Anjos 
da Guarda, a 02 de outubro. 
 De fato, desde o início até a morte, a vida 
humana é cercada por sua proteção e intercessão, e 
cada fiel é ladeado por um anjo, que guarda, guia e 
ilumina nossa existência. Podemos relacionar-nos 
com nosso anjo da guarda através da oração, através 
da qual nos tornamos mais íntimos e fazemo-nos 
mais dóceis a sua orientação, que sempre nos 
conduz nesta vida, até alcançarmos a eterna 
salvação. 
 Quantos de nós aprendemos a rezar ainda 
pequenos as singelas palavras que ainda hoje 
devem ser gravadas nos corações de nossas 
crianças: Santo Anjo do 
S e n h o r ,  m e u  z e l o s o 
guardador, se a ti me confiou 
a piedade divina, sempre me 
rege, me guarda, governa e 
ilumina. Amém!

Edson Cassiano Lopes
Seminarista 

3º Ano de Teologia

 • Autorização do pároco, se a criança vem 
de outra paróquia. 

Para ser padrinho/madrinha é preciso: 
 • Ter 16 anos completos; 
 • Ter recebido os três sacramentos da Iniciação 
Cristã: Batismo, Crisma e Eucaristia; 
 • Se casado, ser casado na Igreja; 
 • Participar ativamente da vida da comunidade 
cristã; 
 • Participar integralmente da Catequese Batismal. 
 Caso os padrinhos venham de outra paróquia, é 
preciso, além disso, trazer uma Carta de Referência do 
pároco de origem.

 Feita a inscrição, pais e padrinhos deverão, 
antes da celebração, participar de uma entrevista sobre 
o Batismo, encontro preparatório e vigília (na véspera 
da celebração).



Para mais imagens acesse nossa galeria em:Para mais imagens acesse nossa galeria em: www.paroquiasenhoradasaude.com.br www.paroquiasenhoradasaude.com.brPara mais imagens acesse nossa galeria em: www.paroquiasenhoradasaude.com.br

Famílias Contempladas com a Peregrinação Famílias Contempladas com a Peregrinação 
(Comunidades Rurais)(Comunidades Rurais)

Famílias Contempladas com a Peregrinação 
(Comunidades Rurais)

Acolhida da Cruz MissionáriaAcolhida da Cruz MissionáriaAcolhida da Cruz Missionária

Festa de São Luís e Festa de São Luís e 
Santa Zélia MartínSanta Zélia Martín

 (Com Santa Teresinha) (Com Santa Teresinha)

Festa de São Luís e 
Santa Zélia Martín

 (Com Santa Teresinha)

Ganhadores da Ação Beneficente - Festa Da Padroeira 2019Ganhadores da Ação Beneficente - Festa Da Padroeira 2019Ganhadores da Ação Beneficente - Festa Da Padroeira 2019

Nossa Senhora do Carmo Nossa Senhora do Carmo 
Padroeira DiocesanaPadroeira Diocesana

Nossa Senhora do Carmo 
Padroeira Diocesana

Rito de colação de Rito de colação de 
novos coroinhasnovos coroinhas

Rito de colação de 
novos coroinhas

Resultado da Ação Beneficente - Festa de Nossa Senhora da Saúde (2019)

Loteria Federal - 17.08.2019

Bilhetes Vendidos - 5.000

Ordem dos

Prêmios

5° prêmio

4° prêmio

3° prêmio

2° prêmio

1° prêmio

Prêmio

1 Panela Elétrica

1 Bicicleta

1 Forno Microondas

1 Televisão de 32'

1 Automóvel Zero km

Vendedor

Candidata Allexia

Maria de Fátima (Nega)

Paróquia

Gilda Castro

Sílvia Moraes

Número 

Sorteado

8954

2540

1557

6207

2284

Ganhador

Ruth de Jesus Gonçalves

João Tadeu Ramos

Benedita Maria de Barros

José Wadih Bacha (Zezão)

Simone Aparecida de Oliveira



Novena e Festa Da Padroeira 2019

Carreata de São Cristóvão, Carreata de São Cristóvão, 
bênção dos veículos e Santa Missabênção dos veículos e Santa Missa

Carreata de São Cristóvão, 
bênção dos veículos e Santa Missa

Visitas da Imagem da PadroeiraVisitas da Imagem da PadroeiraVisitas da Imagem da Padroeira

Santa Missa com a Santa Missa com a 
participação da Pastoral participação da Pastoral 
Catequética ParoquialCatequética Paroquial

Santa Missa com a 
participação da Pastoral 
Catequética Paroquial

Acolhida e Concentração Acolhida e Concentração 
das Equipes do das Equipes do 

Terço dos HomensTerço dos Homens

Acolhida e Concentração 
das Equipes do 

Terço dos Homens

Novena da TardeNovena da TardeNovena da Tarde

Santo Terço dos HomensSanto Terço dos HomensSanto Terço dos Homens

Carreata conduzindo a Imagem da Padroeira até a Carreata conduzindo a Imagem da Padroeira até a 
Cap. São Benedito, Adoração ao Santíssimo SacramentoCap. São Benedito, Adoração ao Santíssimo Sacramento

Carreata conduzindo a Imagem da Padroeira até a 
Cap. São Benedito, Adoração ao Santíssimo Sacramento

Santa Missa com Unção para enfermos e idososSanta Missa com Unção para enfermos e idososSanta Missa com Unção para enfermos e idosos

Solene Concelebração Solene Concelebração 
Eucarística da Assunção Eucarística da Assunção 

da Bem-Aventura da Bem-Aventura 
Virgem Maria ao CéuVirgem Maria ao Céu

Solene Concelebração 
Eucarística da Assunção 

da Bem-Aventura 
Virgem Maria ao Céu

Santa Missa Santa Missa 
Dedicada a São TarcísioDedicada a São Tarcísio

Santa Missa 
Dedicada a São Tarcísio

Oração da Manhã e Procissão Conduzindo a Oração da Manhã e Procissão Conduzindo a 
Imagem da Padroeira até a Igreja MatrizImagem da Padroeira até a Igreja Matriz

Oração da Manhã e Procissão Conduzindo a 
Imagem da Padroeira até a Igreja Matriz9º Dia da Novena9º Dia da Novena9º Dia da Novena

Exposição do Santíssimo Exposição do Santíssimo 
Sacramento e AdoraçãoSacramento e Adoração

Exposição do Santíssimo 
Sacramento e Adoração

20°Dom. Tempo Comum 20°Dom. Tempo Comum 
Missa Solene de Ação de Missa Solene de Ação de 

Graças pelo encerramento das Graças pelo encerramento das 
Festividades da PadroeiraFestividades da Padroeira

20°Dom. Tempo Comum 
Missa Solene de Ação de 

Graças pelo encerramento das 
Festividades da Padroeira

Procissão Luminosa e Rito de Coroação da Procissão Luminosa e Rito de Coroação da 
Imagem de Nossa Senhora da SaúdeImagem de Nossa Senhora da Saúde

Procissão Luminosa e Rito de Coroação da 
Imagem de Nossa Senhora da Saúde Reis e Rainhas da Festa de 2019Reis e Rainhas da Festa de 2019Reis e Rainhas da Festa de 2019

6º Dia da Novena6º Dia da Novena6º Dia da Novena 7º Dia da Novena7º Dia da Novena7º Dia da Novena 8º Dia da Novena8º Dia da Novena8º Dia da Novena

Santo Terço - Mães Santo Terço - Mães 
que Oram pelos Filhosque Oram pelos Filhos

Santo Terço - Mães 
que Oram pelos Filhos

Terço Luminoso na Praça Terço Luminoso na Praça 
da Igreja Matriz - G.O. da Igreja Matriz - G.O. 
São Pio de PietrelcinaSão Pio de Pietrelcina

Terço Luminoso na Praça 
da Igreja Matriz - G.O. 
São Pio de Pietrelcina5º Dia da Novena5º Dia da Novena5º Dia da Novena

Leilão de gado e Almoço FestivoLeilão de gado e Almoço FestivoLeilão de gado e Almoço Festivo

18º Domingo do Tempo Comum18º Domingo do Tempo Comum
Abertura das Festividades em Abertura das Festividades em 

Honra da PadroeiraHonra da Padroeira

18º Domingo do Tempo Comum
Abertura das Festividades em 

Honra da Padroeira

Celebração de Entronização Celebração de Entronização 
da Imagem de Nossa da Imagem de Nossa 
Senhora da Saúde no Senhora da Saúde no 

Parque das ÁguasParque das Águas

Celebração de Entronização 
da Imagem de Nossa 
Senhora da Saúde no 

Parque das Águas
Grupo de Oração da Grupo de Oração da 
Juventude com MariaJuventude com Maria
Grupo de Oração da 
Juventude com Maria

1º Dia da Novena 1º Dia da Novena 1º Dia da Novena 

3º Dia da Novena3º Dia da Novena3º Dia da Novena

Santa Missa com Unção Santa Missa com Unção 
para Enfermos e Idosos na para Enfermos e Idosos na 
Capela do Asilo e Hospital Capela do Asilo e Hospital 

São Vicente de PauloSão Vicente de Paulo

Santa Missa com Unção 
para Enfermos e Idosos na 
Capela do Asilo e Hospital 

São Vicente de Paulo
4º Dia da Novena4º Dia da Novena4º Dia da Novena

2º Dia da Novena 2º Dia da Novena 2º Dia da Novena 
Missa do 4º Ano da Missa do 4º Ano da 
Páscoa de Frei IvairPáscoa de Frei Ivair
Missa do 4º Ano da 
Páscoa de Frei Ivair


