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Como vamos chegar às nossas
Comunidades para visita pastoral

É um motivo de grande alegria para a nossa Paróquia receber nossos Pastores que,  nos

dias 14 a 17 de novembro,  virão para estar juntos com o seu rebanho, conhecer melhor as

suas pastorais, movimentos e ministérios, aprofundando  a unidade e a comunhão com o

seu Pastor e a sua Igreja. Jesus ao se nomear o Bom Pastor transmitiu à sua Igreja o

pastoreio do Seu rebanho.  Em João 10, Jesus, o Bom Pastor, nos revela como Ele cuida

de suas ovelhas: Ele dá a vida por suas ovelhas (v.11), se importa com elas (v.13),

conhece as suas ovelhas e elas o conhecem (v.14) e dá a vida por elas (v.15). Mas ele

também nos diz que possui outras ovelhas que não são deste curral e é preciso que Ele as

conduza;  e ouvirão a sua voz e haverá então um só rebanho e um só Pastor (v.16). Nos

três anos de convivência com  os discípulos, Jesus  foi  lhes  preparando  para cuidar do

seu rebanho,  quando eles o acompanhavam nas suas viagens, quando os enviava dois a

dois, em missão, à sua frente. Escolheu os doze Apóstolos  e a Pedro , de modo especial

entre eles , deu a missão de apascentar as suas ovelhas, quando lhe perguntou, por três

vezes, se ele o amava.  Os Apóstolos, fiéis a ordem do Senhor  Ressuscitado, que  lhes

ordenou: Ide, portanto, e fazei que todas nações se tornem discípulos e ensinando-as a

observar tudo que vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação

dos séculos. (Mt 28, 19-20).

A Paróquia de São João Eudes recebe pela primeira vez o nosso Arcebispo, D. José Antonio

Aparecido Tosi Marques, e de seus Bispos Auxiliares, D.Rosalvo Cordeiro de Lima  e D. José

Luiz de Vasconcelos, acompanhados do Vigário  Episcopal de nossa Região, Padre Daniel

Moraes de Sousa, para uma visita pastoral.

Por: José Maria Melo

A Matriz Menino Deus vive nestes dias momentos
especiais de animação da fé com a presença de

Dom José Antônio em Visita pastoral.

Igreja Matriz Menino Deus

Capela Santa Luzia

Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Comunidade Nossa Senhora da Libertação

Comunidade Divina Misericórdia

Bendito o que vem  em
                 nome  do Senhor!

14 a 17 de novembro de 2013
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PALAVRA DO PÁROCOEDITORIAL

Pe. Luis Gabriel Mendoza, CJM. Pároco.

É novembro de 2013! Momento em que a

Paróquia São João Eudes recebe, pela

primeira vez, aos seus 10 anos de

criação, uma Visita Pastoral!

Trata-se da ocasião em que o arcebispo,

acompanhado de seus bispos auxiliares,

se dirige à Paróquia, num movimento de

verdadeira comunhão comunitária. 

Portanto, é um acontecimento eclesial

solene, para o qual todos deveremos estar

preparados e dispostos a vivenciá-lo com

amor e fraternidade.

Está planejada uma vasta programação a

se realizar nas cinco comunidades da

Paróquia, sempre visando avivar nossa fé

e esperança de sermos seguidores de

Jesus Cristo, propagadores de sua palavra

e continuadores de sua vida missionária.

Cada um de nós é convidado! Participemos

desta glória e busquemos, em cada

situação, a paz e as bênçãos de Deus. Que

Ele sempre nos cubra com seu manto de

amor!

Cristo, o Bom Pastor, continua nos apascentando e cuidando de cada um de nós. Que
ninguém fique sem experimentar a alegria da Visita Pastoral. Neste contexto, também nos
dirigimos aos Missionários da Comunidade Católica Anuncia-me e aos Missionários vindos
de Paróquias irmãs da Região Episcopal Nossa Senhora da Conceição: Sejam benvindos
amados evangelizadores e muito obrigado pelo seu sim à nossa Paróquia! 

E você meu querido paroquiano, não deixe de participar, acolha a Jesus que bate a sua
porta, convidando-o a fazer parte de seu reinado de amor. Não deixe passar a graça em
vão e acolha este dom de Deus!

Será um belo momento para aumentar a nossa comunhão e despertar, cada vez mais, nos
membros das Comunidades, o espírito de serviço apostólico. Este é o motivo que me leva a
convoca-los, meus irmãos e minhas irmãs, a participarem como servidores e membros das
nossas pastorais, serviços e movimentos, em todos os momentos de Igreja que partilharemos
juntos. 

Como todos sabem, falta pouco para celebrarmos como Igreja Paroquial a graça da VISITA
PASTORAL. Nosso Arcebispo, Dom José Antônio Aparecido Tosi Marques, chega com seus
bispos auxiliares para nos fortalecer em nossa caminhada de Fé. Por isso, queremos lhes
dizer: Amados Pastores, sejam bem-vindos a esta sua Paróquia de São João Eudes! 

Meu abraço afetuoso para todos vocês no Senhor Jesus,

Em Jesus e Maria, um só coração.

Caríssimos Paroquianos, Membros do Conselho Pastoral

Paroquial, do ConselhoEconômico e das diversas Pastorais,

Serviços e Ministérios das Comunidades

Por: Lúcia de Fátima

ESTAS EMPRESAS APÓIAM NOSSA MISSÃO

Uma vez mais lembro o grande momento de encerramento, a II Caminhada da Fé que, com
o tema “Caminhando com os Heróis da Fé”, será realizada na Capela Santa Luzia, no
domingo, dia 17 de novembro, a partir das 7h30min. Após a Caminhada, nossa Visita
Pastoral se encerrará com a Santa Missa, às 9h15min, a ser presidida pelo Senhor Arcebispo.

De antemão, louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês e por seu compromisso de ser
a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos lhe esperando nestes dias de graça e de
verdadeira renovação espiritual.
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Igreja Matriz Menino Deus
Rua Jaime Leonel nº 01, Bairro Engenheiro Luciano Cavalcante

- Missa de Abertura da Visita Pastoral, quinta-feira, às 19:15
- Adoração ao Santíssimo, sábado, às 7:30
- Confissões aos fiéis, sábado, às 17:00
- Missa, sábado, às 19:00

Capela Santa Luzia
Rua Antônio Rocha nº 555, Bairro Jardim das Oliveiras

- Confissões aos fiéis, sexta-feira e sábado, às 17:30
- M issa, sexta-feira, às 19:00
- A doração ao Santíssimo, sábado, às 7:30 
- M issa, sábado, às 18:00
- I I Caminhada da Fé, seguida de Missa de Encerramento da Visita
Pastoral, domingo, a partir das 7:30

Comunidade Divina Misericórdia 
Rua Dr. Pontes Neto nº 215, Bairro Engenheiro Luciano Cavalcante

- Confissões aos fiéis, sexta-feira e sábado, às 17:30
- M issa na Praça Lourdinha de Campos, sexta-feira, às 19:00
- Missa na Comunidade, sábado, às 18:00

Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
Rua Jacinto Botelho, nº 81, Bairro Guararapes

- Confissões aos fiéis, sexta-feira e sábado, às 17:30
- M issa, sexta-feira, às 19:00
- A doração ao Santíssimo, sábado, às 7:30 
- Missa, sábado, às 19:00

Comunidade Nossa Senhora da Libertação
Rua Natanael Cortez nº 05, Bairro Engenheiro Luciano Cavalcante

- Confissões aos fiéis, sexta-feira, às 17:30
- M issa no Campo de Futebol Pinto Bandeira, sexta-feira, às 19:00
- Adoração ao Santíssimo, sábado, às 7:30
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ORAÇÃO POR OCASIÃO DA VISTA PASTORAL À PARÓQUIA SÃO JOÃO EUDES

Senhor Nosso Deus, queremos de coração renovado, comprometer-nos na Visita Pastoral do nosso Arcebispo D. José Antônio e seus bispos

auxiliares, à nossa comunidade paroquial. Ele vem até nós para nos confirmar na Fé, na Esperança e na Caridade, conhecer e visitar todos os

setores da vida eclesial, cultural e social, confiados pelo Pai ao seu cuidado de Pastor. Pai Santo, ajudai nossa Paróquia de São João Eudes a

preparar e viver este tempo de Visita Pastoral em clima de oração, de escuta da vossa Palavra, de jubilosa expectativa e de renovação

missionária.

Virgem Maria, Mãe do Bom Pastor, nossa Mãe e modelo de fé, ao vosso Imaculado Coração confiamos este momento. Mãe da Igreja, intercedei

por nós, para que a visita Pastoral alargue o nosso coração e nos transforme em evangelizadores apaixonados por Cristo, na família, juventude

e todos os outros ambientes, para que o Evangelho seja vida e salvação.

Maria Mãe da Libertação e do Perpétuo Socorro, Rogai por nós !

São João Eudes e Santa Luzia, Nossos Padroeiros, Intercedei por nós!

Amém!

Senhor Jesus da Divina Misericórdia, que quiseste edificar a vossa Igreja sobre o alicerce dos Apóstolos e seus sucessores, ajudai-nos a

acolher o nosso Arcebispo e seus bispos auxiliares na Visita Pastoral à nossa Paróquia, a partir do próximo dia 14 de novembro. Que este final

de semana acompanhados por nossos pastores nos fortaleça no compromisso cristão. Espírito Santo, iluminai nosso Arcebispo com a sabedoria

do alto e concedei-lhe saúde. Abri também o nosso coração à graça da sua presença entre nós. Abençoai as famílias, as crianças, os jovens,

adultos e idosos, para vivermos, crescermos e formarmos para a Comunhão e Unidade, paroquial e arquidiocesana.

PARÓQUIA SÃO JOÃO EUDES

Rua Leonel, s/n - Luciano Cavalcante

CNPJ: 07.210.925/0098-39

Telefone: 85 3278.1263 (Secretária da Paróquia)

paroquia.sjeudes

@paroquiasjeudes

paroquiasjeudes

paroquiasaojoaoeudes.com.br

paroquiasaojoaoeudes.blogspot.com.br

Dia 14 de novembro
19:15 – Missa de Abertura na Igreja Matriz Menino Deus (Presidida
pelo Arcebispo)

Dia 15 de novembro 
7:30 – Ofício de Nossa Senhora, Oração do Terço e Café partilhado nas
Comunidades
9:00 – Visita Missionária às famílias da Paróquia 
15:00 – Visita aos doentes e Visita Missionária nas Comunidades
17:30 – Confissões nas Comunidades: Divina Misericórdia, N. S. da
Libertação, N. S. do Perpétuo Socorro e Sta. Luzia
19:00 – Missas nas Comunidades: Divina Misericórdia, N. S. da
Libertação, N. S. do Perpétuo Socorro e Sta. Luzia

Dia 16 de novembro
7:30 – Adoração do Santíssimo nas Capelas da Paróquia e Café
partilhado 
9:00 – Visita Missionária às famílias da Paróquia 
17:00 – Confissões nas Comunidades: Menino Deus, N. S. do
Perpétuo Socorro, Divina Misericórdia e Sta. Luiza 
18:00 – Missas nas  Comunidades:  Sta. Luzia e Divina Misericórdia 
19:00 – Missas nas Comunidades: N. S. do Perpétuo Socorro e
Menino Deus 

Dia 17 de novembro
7:30 – II Caminhada Paroquial da Fé (levar roupa esportiva)
9:15 – SOLENE MISSA DE ENCERRAMENTO DA VISITA PASTORAL
(Presidida pelo Arcebispo)

PASCOM - Bruno Moreira 85 9151.21402 / Aline Rodríguez 85 8641.5222 / 9777.4843

PROGRAMAÇÃO - VISITA PASTORAL
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