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Capacitação da Pastoral da Criança.

Conclusão da Missão no Planalto.

E a Missão Nas Fronteiras, começou neste mês uma Capacitação
para líderes da Pastoral da Criança, no Setor Nereu, com a
presenta de representantes de 4 comunidades. Estão sendo
capacitados 7 voluntários, que irão atuar como lideres, junto as
famílias e crianças de suas comunidades. Todos estão muito
animados e motivados, com essa nova pastoral que irá ajudar
muito as famílias.

Durante 5 meses, a missionárias Ruth e Rosa, da MNF,
estiveram presentes, por 3 dias consecutivos, realizando
visitas na Comunidade Nossa Senhora aparecida, bairro do
Planalto. Foram dias difíceis, de muito calor, poeira,
escutando histórias triste e desesperançadas de pessoas
que moram neste bairro, que é de alto índice de pobreza;
famílias desestruturadas; onde muitos desempregados,
doentes, passando sérios problemas de alcoolismo,
drogas.... As missionárias muitas vezes, voltavam da
missão, tristes e abaladas, por não saber de que maneira,
poderiam solucionar os problemas encontrados nas
famílias. Mas, com a força do Espirito Santo, após esses 5
meses de missão, concluem o período de visitas nas 16
ruas que integram o bairro. Foram visitadas mais de 100
famílias, e muitas revisitadas mais de 3 vezes, devido os
problemas encontrados. Concluímos com êxito, este
bairro, onde iniciamos com 4 voluntárias, a Capacitação de
Líderes da Pastoral da Criança, estamos organizando uma
equipe para dirigir a comunidade, e estamos programando
trazer para a comunidade a IAM. Agradecemos, a todos da
comunidade pela acolhida, as famílias por nos receberem
em suas casas e ao Casal Sr. e Sra. José e Enilda Araújo, por
todo apoio durante esses 5 meses, nos acolherem em sua.

Também iniciamos no Bairro Planalto, Comunidade Nossa
Senhora Aparecida, a Capacitação de 4 voluntários para a Líderes
da Pastoral da Criança, com o propósito de servirem esta
comunidade, acompanhando crianças e gestantes, para que todos
tenham vida e vida em abundância.

Presença da Missão nas Fronteiras, a Nível Paroquial:
= Participamos das celebrações da missa em algumas
comunidades da cidade e da zona rural,
= Contribuímos na Igreja de São Félix, no grupo das
mães que rezam pelos filhos.
= Grupo de amigos Xaverianos, Gamix, com Terço
Missionário, Orações Xaverianas e Adoração.
= Encontro das Pequenas Comunidade de Discípulos de
Jesus de Nazaré,
= Contribuímos com Reflexão da Palavra nas
comunidades, em festividades e RCC
= Contribuímos com a Formação para Ministros
Extraordinário da Eucaristia,
= Participamos da Formação da IVC,
= Contribuímos na Reunião mensal de lideranças. Este
mês abordamos sobre o Mês da Bíblia, e a importância de
estudarmos nas famílias os encontros solicitados.
= Participamos do 1º Encontro de implantação da
Pastoral Social.

Missão Nas Fronteiras.
Neste mês vocacional, a MNF parabeniza nossos missionários,
que são os padres: Pe. José, Pe. Amadeu e Pe. Danilo, por todo
serviço doado ao povo de Deus, por tanto carinho e atenção, e
pelos anos dedicados a nossa igreja. Esses missionários, que
fazem parte da Congregação dos Missionários Xaverianos, estão
presentes em São Félix do Xingu, a muitos anos, sempre levando
a Boa Nova do Evangelho de Jesus Cristo, a todos, com amor,
carinho e alegria. Enfrentam dificuldades, mas nada, os
desestimula ou desanimam. Verdadeiros missionários, sempre
indo, presente nas vidas das pessoas, em especial os mais pobres,
sempre colaborando, escutando, ajudando, servindo. Obrigada
queridos padres, pelas vossas vocações, pelo vosso amor por nós.
Que São Guido Conforti e São Francisco Xavier, os guie e
ilumine e fortaleça.

Pe. Danilo

Pe. José

Pe. Amadeu

AGRADECIMENTO SOBRE NOSSA MÃE ROSA EM MISSÃO.
Em primeiro lugar me sinto honrada por ter uma mulher incrível e aventureira como mãe.
Sei que a coragem dela é muito além do que eu seria capaz de realizar. A essas alturas da vida, encarar uma missão
em prol de pessoas que precisam, não é para qualquer pessoa.
Saber que minha mãe, dona Rosa da pastoral, está bem ali em São Félix do Xingu, em missão, atendendo ao chamado
de Cristo para anunciar a palavra e atender famílias que precisam conhecer o trabalho missionário, é uma resposta
abençoada, que nos inspira enquanto família e nos enche de orgulho.
Ao mesmo tempo em que fica a preocupação e a saudade do convívio com você mamãe, nosso coração se enche de
esperança e inspiração por saber que você está atendendo ao chamado do Pai: "ide pelo mundo e evangelizai".
Oramos por você, pelos missionários que aí estão e sabemos que os frutos dessa missão serão bem colhidos.
Nossa igreja e o povo de Deus merece, precisa de mais gente com essa coragem!!!
Obrigada por nós ensinar com seu exemplo!!!
Seus filhos: Aliny Cristina, Alisson e Alexandre.

Igreja de São Félix – Programação para Setembro.
Este mês não colocaremos o calendário dia a dia, mas as
programações mais significativas.
01/09 = Abertura da Capacitação da Pastoral da Criança –
Planalto
02/09 = Distribuição de pão e legumes, bairro Planalto
= Encontro com líderes da Pastoral da Criança.
05/09 = Missa Comunidade Bom Jesus da Lapa – Tancredo
08/09 = Grito dos Excluídos, com os povos indígenas.
08/09 = Capacitação da Pastoral da Criança – Planalto
09/09 = Missa Com. Sagrado Coração de Jesus – Paraibanos
10/09 = Missa Com. São L. Gonzaga – Novo Brasil.
11/09 = Capacitação da Pastoral da Criança – Nereu
= Missa Bairro Monte Negro
12/09 = Curso de Pais e Padrinho do Batismo – Mercês
13/09 = Encontro da Pastoral Social – Mercês
15/09 = Capacitação da Pastoral da Criança – Planalto
16/09 = Visita as Famílias do Planalto
17/09 = Visita as Famílias do Planalto
19/09 = Espiritualidade com os Ministros Extraordinários da
Eucaristia
20/09 = Encontro do Gamix
22/09 = Capacitação da Pastoral da Criança – Planalto
24/09 = Live e leilão – Igreja Mercês
25/09 = Live e leilão – Igreja Mercês
25/09 = Encontro de Lideranças – Centro Nazaré
25/09 = Capacitação da Pastoral da Criança – Nereu.
27/09 = Encontro das Santas Missões Populares
29/09 = Capacitação da Pastoral da Criança – Planalto

Contamos com suas contribuições e
principalmente, com suas orações!

Oração Vocacional.
Senhor da Messe e Pastor do rebanho, faze ressoar em nossos
ouvidos teu forte e suave convite; “Vem e segue-me”! Derrama
sobre nós O teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o
caminho e generosidade para seguir sua voz. Senhor, que a
Messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas
comunidades para a Missão. Ensina nossa vida a ser serviço.
Fortalece os que querem dedicar-se ao Reino na vida
consagrada e religiosa. Senhor, que o Rebanho não se perca
por falta de Pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos,
padres e ministros. Dá perseverança a nossos seminaristas.
Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral
em tua Igreja. Senhor da Messe e Pastor do rebanho, chamanos para o serviço de teu povo. Maria Mãe da Igreja modelo dos
servidores do Evangelho ajuda-nos a responder, SIM.
Amém!

.

BANCO BRADESCO
Agência 2196

Venha você também, fazer parte da
missão, seja como missionário ou como
contribuinte, faça a sua doação!
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