
 4 - OUTUBRO 2013

PRÊMIO SURPRESA
Atenção crianças; neste mês de outubro especial, o Mensageiro 
Paroquial, ira sortear um brinde surpresa. Para participar basta 
preencher corretamente as cruzadas ao lado, Colocar seu nome 
e telefone, inserir na urna que estará disponível na secretaria da 
Paróquia e torcer para ser sorteado. O sorteio acontece no dia 25 
de outubro após a Missa das 19 horas. Participem...
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Regras de humildade  
Evangelho – Lc 14, 1-7-14 

A pessoa humilde tem um coração acolhedor, é atento as 
necessidades do outro,  é o maior porque ele serve aos ou-
tros. A soberba é o oposto da humildade. Essa palavra vem 
de “humus”, daquilo que se acha na terra, pó. O humilde, 
é aquele que reconhece o seu “nada”, a sua contingência, 
embora seja a mais bela obra de Deus sobre a terra, a sua 
glória, como dizia santo Irineu. Neste Evangelho Jesus nos 
convida  a escolher o último lugar em vez do primeiro. Qual 
tem sido sua postura diante das situações, qual tem sido 
suas escolhas? Vamos pedir a Jesus que nos de um coração 
manso e humilde. Amém!

Oração  
pelas 
Crianças  
Jesus, quando está-
veis na terra quises-
tes que as crianças 

se aproximassem de vós, através de vosso infinito amor. Nós 
vos pedimos por todas as crianças do mundo, esperança da 
humanidade futura; por todas as crianças amadas e desejadas 
por seus pais; por todas as crianças abandonadas, órfãs e 
que não conhecem de fato o que é o amor; pelas crianças de 
rua, que não encontram um espaço digno de crescimento e 
desenvolvimento; pelas que não têm um lar que os acolha 
e lhes dê aconchego e proteção; pelas que são exploradas 
sob a ganância do dinheiro, do prazer e do poder; pelos fi-
lhos que não conseguem de seus pais educação saudável 
e cuidados básicos; por aqueles que não vos conhecem. 
Senhor cuidai delas, nós vos pedimos. Tende misericórdia 
e fazei com que cresçam em tamanho, sabedoria, graça, 
diante de Deus, nosso Pai e diante dos seres humanos, 
nossos irmãos. Suscitai nelas, Senhor, a fé e o amor. Amém.


