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3 Na edi-
ção de outubro, 
recordamos a 
devoção à Nos-
sa Senhora do 
Rosário e tam-
bém é o mês 
que comemo-
ramos daqueles 
que cuidam de 
nós, nas salas de 
aula, creches, 
hospitais ou 
consultórios.

3 Dia 12 
de outubro, o 
dia de NOS-
SA SENHORA 
APARECIDA, 

PADROEIRA DO BRASIL. Este mês também 
é delas... das crianças!

3 Neste mês, os novos Coroinhas da paró-
quia começaram o seu ministério.

3 Para finalizar outubro, não nos esquece-
mos de São Francisco de Assis com uma missa 
na Rede de Comunidades, Região Norte e do 
nosso padroeiro o Menino Jesus de Praga.

3 02 de no-
vembro - Fina-
dos: dia de re-
zar, relembrar 
e homenagear 
aqueles que par-
tiram, mas que 
ainda vivem em 
nossos corações.

3 Novembro 
trouxe a peregri-
nação da Ima-
gem do Coração 
Imaculado da 
Bem-Aventura-
da Virgem Ma-
ria, Semana dos 

Leigos e Leigas e 90 anos da Diocese de São 
José do Rio Preto.

3 Houve a gravação do especial de Natal 
do Menino Jesus, para Rede Vida, no dia 22 de 
novembro, e exibido no dia 23 de dezembro. 

3 Novembro trouxe um questionamento 
sobre o que é ser Santo e como viver a Santidade 
nos dias atuais.

3 A conferência Vicentina da Capela São 
Pedro completou 18 anos. 

3 Em 10 de 
dezembro, cele-
bramos o aniver-
sário de 70 anos 
da Declaração 
Universal dos 
Direitos Huma-
nos da ONU.

3 O Dia de 
Santa Luzia,  

protetora dos 
olhos e dos oftalmologistas, teve o relato de 
um milagre acontecido com o padre Sílvio por 
intercessão da Santa Luzia.

3 No dia 25 dezembro é comemorado o 
Natal, tempo de amor, de luz, de união, de es-
perança e paz! Aconteceu o Natal na rua com 
voluntários; o nascimento de Jesus na manje-
doura da AACD; o Natal na CAPACC - Casa 
de Apoio aos Pacientes Carentes com Câncer; 
o Natal no Lar São Vicente de Paulo; o Natal 
dos Vicentinos.

3 E para encerrar o mês, no dia 30 de de-
zembro, aconteceu na Paróquia Menino Jesus 
de Praga, a Missa da Família para celebrar o 
dia da Sagrada Família.
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CASAMENTO BATIZADOS

Balanço Financeiro

Junior e Juliana

Confraternização LIAN GONG

MISSA DE 
NATAL

MISSA DO 
DIA 31/12
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ACONTECIMENTOS DA CAPELA

Ani
versA

riAntes
Padre Leandro recebe 

bênçãos da comunidade pelo 
aniversário

Comemoração do aniversário 
do Padre Leandro

Comunidade em torno do 
Padre Leandro comemorando o 

aniversário dele

Apresentação e investidura dos 
novos coroinhas e acólitos

Missa vespertina de natal Coral cantou e encantou em nossa missa vespertina de natal

HORA DA GRAÇA
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Fotos: Ariuce schiavon, Ariuce, Débora, Marcos, nemercio, terezinhaFATOS E FOTOS

Com Geny Zaparolli

Amazonenses 
visitam a 
paróquia

visitantes de votuporanga na paróquia

visitando 
Aguinalda, da 
Malu tecidos

visita à família de Luiza, em Álvares Florence

recebendo 
presente da 
Adrieli Cirelli

Padre silvio homenageado pelos 30 anos na 
paróquia santa Joana de votuporanga

Padre silvio com  os
 Drs. Gésus e Leonardo Grecco

Padre silvio 
cantando no jantar 
italiano na paróquia 

Divino espírito 
santo

Padre Carlão visitando a paróquia com 
os seminaristas da Diocese

Missa por CUrA e LiBertAÇÃO
mês de janeiro 2019

Missa na rede vida mês de dezembro

Missa do empreendedor

Luís e vera visitam padre silvio

Homenagem ao padre silvio pelos 
7 anos de paróquia

encerramento do pós-encontro do Acampamento

Confraternização do Grupo de Oração

Confraternização da 
Pastoral do empreendedor

Confraternização da Pastoral Filhos no Céu

Comemoração dos 20 anos 
da equipe da sopa

Celebração de formatura da turma de Fisioterapia da UnipCeia do Ano novo em famíliaAlmoço com a família de Kátia e João Brás

Bênção inaugural 
da Clínica CriveLin 

MeDiCAL
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Casamento de Law e Manuela, 
sobrinha do padre Silvio

Devoção à bandeira de Santos Reis

Bênção na Americanflex...
início das atividades em 2019

Almoço de Natal com as famílias 
assistidas pelos Vicentinos

Paroquianos na missa 
de janeiro na Rede Vida
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Aniversário padre Leandro

Bodas 60 anos 
Mafalda e Lázaro

Mafalda e Lázaro com os familiares

Bodas 40 anos casamento 
vera e Otacílio 23/12, às 19h30


