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O tradicional mês de outubro reserva à felizarda Arquidiocese de Belém do Pará 

a celebração da devoção à Nossa Senhora de Nazaré, no segundo domingo do 

mês, numa procissão de proporções gigantescas: o Círio de Nazaré. E, como não 

poderia ser diferente, nossa pequena Capelania também tomou parte nas 

demonstrações de fé e de amor à Mãe de Deus, a Virgem Maria, Senhora de 

Nazaré, tudo a ser registrado e divulgado no nosso site oficial pusillusgrex.org.   

Aproveitando a ocasião das eleições gerais nesse mês de outubro, o Padre Ivan 

Chudzik propõe-nos uma séria e conveniente reflexão sobre o Bem comum e a 

natureza política do homem, e a sua incompatibilidade com o comunismo e a 

teologia da libertação. 

Na catequese mensal sobre os sacramentos, Padre José Luiz Zucchi preparou 

uma reflexão sobre o sacramento da Santíssima Eucaristia, “um Mistério, que é 

todo santidade, ou antes, que contém em si o próprio Autor e fonte da 

santidade”, ao frisar os aspectos da natureza e os principais efeitos que esse 

sacramento produz em nossa alma. 

No espaço de espiritualidade, apresentamos a vida de São Pedro de Alcântara, ao 

lado de Nossa Senhora Aparecida, Padroeiro do Brasil, cuja Festa de primeira 

classe se comemora no dia 19 de outubro, num expressivo texto sobre suas 

virtudes, seu itinerário espiritual e com uma oração pedindo a sua intercessão 

por nossa Pátria, Terra de Santa Cruz e filha devota da Santa Igreja de Roma.  

Por fim, desejamos a todos uma feliz leitura, desejando aos nossos amigos e 

benfeitores nossos votos de estima e agradecimentos! 



“Se entre todos os Sagrados Mistérios que Nosso Senhor e Salvador nos 

confiou, como meios infalíveis para conferir a divina graça, não há nenhum 

que possa comparar-se com o Santíssimo Sacramento da Eucaristia: assim 

também não há crime que faça temer pior castigo da parte de Deus, do que 

não terem os fiéis devoção e respeito na prática de um Mistério, que é todo 

santidade, ou antes, que contém em si o próprio autor e fonte da 

santidade.” (Catecismo Romano) 

De fato, a Eucaristia é um Sacramento que, pela admirável conversão de toda 

a substância do pão no Corpo de Jesus Cristo, e de toda a substância do vinho 

no seu precioso Sangue, contém verdadeira, real e substancialmente o Corpo, 

Sangue Alma e Divindade do mesmo Jesus Cristo Nosso Senhor, debaixo das 

espécies de pão e de vinho, para ser nosso alimento espiritual. 

Esse milagre incomensurável, acontece durante a santa missa no momento 

preciso da consagração. Esta é a renovação, por meio do sacerdote, do 

milagre operado por Jesus Cristo na última Ceia, quando mudou o pão e o 

vinho no seu Corpo e no seu Sangue adorável, por estas palavras: Isto é o 

meu Corpo; este é o meu Sangue. Essa conversão, que todos os dias se opera 

sobre os nossos altares é chamada pela Igreja transubstanciação, que quer 

dizer uma mudança de substância sem que sejam mudadas as aparências ou 

acidentes. 

O Sacramento da Eucaristia 



Estão na Eucaristia presentes todos os elementos de um verdadeiro 

Sacramento: sinal sensível e eficaz da Graça. Mais ainda, ela não só 

representa e produz a Graça santificante ou um aumento da mesma, como nos 

outros sacramentos, mas também atualiza (torna presente diante dos nossos 

olhos) a fonte da mesma graça, que é a morte de Cristo, e a objetivo final da 

graça que é nossa vida eterna no Céu. De fato sob as espécies de Pão e Vinho 

que são o Corpo e o Sangue de Nosso Senhor estão representados o nosso 

alimento espiritual, que é nessa vida a graça (participação na vida do próprio 

Deus) e também a nossa vida eterna onde o nosso único alimento será a 

contemplação de Deus na visão beatífica. Está ainda representada de forma 

místico-sacramental a paixão e morte de Nosso Senhor pela separação do seu 

Corpo e do seu Sangue. 

Assim resumia São Tomás esses efeitos maravilhosos no seu ofício da festa 

de Corpus Cristi: O sacrum convivium.... 

Assim Jesus Cristo instituiu a Santíssima Eucaristia para ser o sacrifício da 

nova lei, para ser alimento da nossa alma, e para ser um memorial perpétuo 

de sua Paixão e Morte, e um penhor precioso do seu amor para conosco e da 

vida eterna. 

A forma do sacramento são as próprias palavras de Nosso Senhor em sua 

instituição: Isto é o meu Corpo; este é o meu Sangue, pronunciadas pelo 

ministro que é o padre, sobre a matéria que é pão de trigo e o vinho de uva. 

Os principais efeitos que produz esse sacramento em nós são, em primeiro 

lugar, a conservação e o aumento da vida da alma, que é a graça, assim como 

o alimento material sustenta e aumenta a vida do corpo, depois, ele perdoa os 

pecados veniais e preserva dos mortais e enfim produz consolação espiritual. 

Além disso a Santíssima Eucaristia produz em nós outros três efeitos, a saber, 

enfraquece as nossas paixões, em especial amortece em nós o fogo da 

concupiscência, aumenta em nós o fervor e ajuda-nos a proceder em 

conformidade com os desejos de Jesus Cristo e por fim, dá-nos um penhor da 

glória futura e da ressureição do nosso corpo. 

Por tudo isso, o sacramento da Eucaristia não é só bom para a nossa alma, 

mas necessário, de tal maneira que Nosso Senhor disse: “Se não comerdes a 

carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em 

vós mesmo.” Para que os católicos não ficassem afastados por muito tempo 



desse Pão da Vida a Igreja colocou como um dos seus cinco preceitos a 

obrigação de comungar todos os anos pela Páscoa da Ressureição, e podendo, 

comungar também em perigo de morte. 

Entretanto, como em todos os sacramentos, para que a Eucaristia tenha seus 

efeitos benéficos é necessária a boa disposição daqueles que a recebem. 

Especificamente nesse sacramento a boa disposição consiste em uma boa 

preparação e uma boa ação de graças. Para fazermos uma boa preparação 

devemos nos entreter algum tempo a considerar quem é Aquele que vamos 

receber e quem somos nós; em fazer atos de fé, de esperança, de caridade, de 

contrição, de adoração, de humildade e de desejo de receber a Jesus Cristo. 

Para fazermos uma boa ação de graças depois da comunhão devemos nos 

conservar recolhidos a honrar a presença do Senhor dentro de nós mesmos, 

renovando os atos de fé, de esperança, de caridade, de adoração, de 

agradecimento, de oferecimento e de súplica, pedindo sobretudo aquelas 

graças que são mais necessárias para nós e para aqueles por quem somos 

obrigados a rezar.  

 

Pe José Luiz Zucchi 



O Homem é um Animal Político, 

mas não pode se tornar um político animal  

Se “um abismo atrai outro abismo”, como diz o Salmo (XLII, 7), em tempos de crise as 

próprias crises costumam engendrar outras tantas, num ciclo longe de se resolver. Perante 

inúmeros males e prejuízos que atingem todas as esferas da sociedade, não havendo um 

remédio universal à vista, a “solução” que a maioria dos cidadãos encontra é se resignar 

diante de males insuperáveis, procurando evitar o máximo de prejuízo pessoal. Uma vez 

que o bem comum se encontra ameaçado pelas crises, ou melhor, por causa das crises é 

usufruído apenas pela parcela mais abastada da sociedade, os cidadãos se obrigam a 

procurar unicamente o seu bem particular, renunciando se importar com o bem do 

próximo: quanto maior a crise tanto mais a própria sobrevivência se torna uma questão de 

urgência. 

Não obstante, há quem não se conforme em procurar tão-somente o bem particular e se 

ponha em defesa do bem comum. Esta defesa, evidentemente, não pode ser uma mera 

iniciativa individual, porque o indivíduo isolado dificilmente poderia vir em socorro de 

toda a sociedade. Seria como na Mitologia grega, em que Prometeu é punido por Zeus por 

ter transmitido o fogo dos deuses à humanidade: quanto maior a crise tanto mais as 

iniciativas pessoais que destoam da atitude comum dos cidadãos parece uma “loucura” a 

não ser imitada nem repetida. 

Ora, a defesa do bem comum só pode ser eficaz se for realizada por pelo menos uma 

parcela considerável da sociedade. Donde uma sociedade em crise possuir tantos partidos, 

causas, movimentos ou ideologias, em que cada grupo se organiza, ou melhor, se 

mobiliza, para reorganizá-la à sua maneira; mas o que todos procuram sem distinção é o 

poder político: sem ele, as tentativas de solução de uma crise não terão os meios para 

realizá-la, razão pela qual em muitos casos a revolução é a via encontrada por certas 

ideologias, a fim de obter o poder político quando isto não foi possível por via legal. 

Com efeito, já dizia Aristóteles que “o homem é um animal político”, isto é, sua natureza 

está ordenada à vida em sociedade, porque o bem particular do indivíduo passa pelo bem 

da sociedade, isto é, o bem comum. A justiça e a paz que emanam da ordem social 

garantem e facilitam a plena posse do bem particular de cada um, de modo que a 

sociedade assume a função de instrumento na consecução do fim último do homem. Neste 

sentido, o homem não pode buscar a felicidade desinteressado de que a sociedade a 

busque também, pois o fim da sociedade não é outro senão o próprio fim do indivíduo. 

Não obstante, a obstinação pela política faz com que o homem passe de “animal político” 

a “político animal”, isto é, um ser que pretende, pela política, transformar a sociedade 

numa espécie de “paraíso terrestre”, como se o fim da vida consistisse tão-somente na 

satisfação dos apetites da natureza ou na posse de bens materiais. Com efeito, se o 

homem, animal político, reduz sua existência àquilo que tem de comum com os animais - 



comer, beber, dormir, etc. - ele se torna tragicamente num político animal, fazendo 

política para saciar mais fácil, plena e seguramente os instintos, e não mais do que os 

instintos. Deste modo, a diferença entre a pólis e o formigueiro (ou a colméia) diminui 

severamente, porque o político animal - ou melhor, animalizado - se servirá da sua 

inteligência abstrata apenas para garantir sobrevivência e prazer sensível. 

Ora, se o poder político é necessário para organizar os cidadãos na busca do bem comum - 

o que exclui o anarquismo de toda concepção realista do homem e do mundo - , ele se 

torna relativo e secundário se se toma em consideração que o sentido da vida humana não 

se reduz às necessidades do corpo e não se conclui com a morte. Pelo uso da razão, sabe-

se com certeza que o bem do corpo está ordenado ao bem da alma; portanto, erram 

gravemente aqueles que propugnam uma “solução política” que reduza a felicidade do 

homem ao bem do corpo, ou melhor, à saciedade dos apetites. Em outras palavras, e sem 

nenhuma consideração 

religiosa, não se pode 

admitir nenhuma outra 

p o s s i b i l i d a d e  d e 

felicidade neste mundo 

fora da contemplação 

virtuosa da verdade da 

qual tratou Aristóteles no 

livro da Ética. Isto 

s i g n i f i c a  q u e  o 

Comunismo e todas as 

demais formas de utopia, 

pelo simples fato de 

considerarem o homem 

tão-somente sob o viés 

político, econômico e 

social, não oferecem à 

natureza humana um 

bem à altura da sua 

dignidade: se homem é 

mais do que uma formiga e a sociedade é mais do que um formigueiro, então a felicidade 

é mais do que “ter o estômago cheio”. Por piores que sejam as mazelas de uma sociedade, 

a carência de alimentos, as epidemias, o flagelo de uma guerra ou de um regime opressor 

não podem abalar estes princípios que são de ordem metafísica, e consequentemente 

válidos em qualquer circunstância. É um erro crasso julgar que o estado atual de coisas 

exige “outros princípios” ou “novas soluções”, porque toda a tentativa de solução que se 

oponha à ordem real será necessariamente catastrófica. Pode-se buscar outros meios, mas 

não um outro fim; e se a natureza do homem está ordenada à contemplação virtuosa da 

verdade, as utopias materialistas serão sempre intrinsecamente más. 

Não obstante, há quem queira “espiritualizar” as utopias, dando-lhes um viés religioso, 

pelo uso do Evangelho. Mas, como disse ex-frei Leonardo Boff: “O que propomos não é 

O papa João Paulo II repreende um padre da Teologia da Libertação 
Nicarágua (1983) 



Teologia dentro do marxismo, mas marxismo dentro da Teologia.”1 Assim, a entrada do 

materialismo histórico dialético dentro da Revelação cristã implicará na reinterpretação de 

todos os dogmas e portanto no esvaziamento e substituição do seu sentido espiritual por 

um sentido materialista. De nada serve os representantes da Teologia da Libertação 

pregarem sobre o “Reino de Deus” se este reino não passa, na sua interpretação 

“libertadora”, de um suposto “paraíso socialista”! Portanto, a herética Teologia da 

Libertação não obtém nenhuma espiritualização; trata-se apenas e vergonhosamente da 

“prostituição” da Teologia aos interesses políticos do Marxismo. 

Para que o homem, animal político, não se torne num “político animal”, animalizado pela 

tentação materialista das utopias sociais, é certo que não se pode perder de vista a sua 

natureza integral, corpo e alma. Mas a própria felicidade que está ao alcance da sua 

natureza, como tão bem percebeu Aristóteles, torna-se um nada quando comparada àquela 

que lhe é oferecida gratuitamente por Deus. Com efeito, a contemplação da verdade e a 

vida virtuosa, que deveriam ser o fim da existência humana, assumem a condição de meio, 

isto é, de instrumento, diante da felicidade sobrenatural à qual Deus chama o homem, e 

que consiste não mais no conhecimento bem-aventurado da verdade natural, mas na visão, 

ou melhor, na posse do Autor de toda a verdade, o próprio Deus, que o raptará de amor e o 

preencherá de felicidade. Como disse Santo Inácio de Loyola nos Exercícios espirituais 

(Princípio e fundamento): “O homem é criado para louvar, prestar reverência e servir a 

Deus nosso Senhor e, mediante isto, salvar a sua alma; e as outras coisas sobre a face da 

terra são criadas para o homem, para que o ajudem a conseguir o fim para que é criado. 

Donde se segue que o homem tanto há-de usar delas quanto o ajudam para o seu fim, e 

tanto deve deixar-se delas, quanto disso o impedem.” Se por um excesso de bondade, 

Deus elevou o homem a um fim sobrenatural, a sua existência assim como a da própria 

sociedade devem se ordenar à posse da visão da glória no Céu, de modo que tanto a 

política quanto a economia já não servirão para “encher o estômago”, como na concepção 

marxista, mas para fornecer a devida e honesta subsistência a um homem que está a 

caminho da eternidade, e que precisa se apresentar diante de Deus em estado de graça, 

munido das virtudes morais - como a da temperança. 

Tais considerações tornam ainda mais vergonhosa situação de inúmeros ministros de 

Cristo que, menosprezando o seu dever grave de levar almas para o Céu, preferem se 

imiscuir em política, como se a existência humana se reduzisse a este mundo. A Teologia 

da Libertação não “batiza” o Marxismo, apenas o esconde, maliciosamente. Na verdade, é 

o Marxismo que “batiza” o vocabulário católico, enganando milhares de fiéis, que se 

engajam em causas políticas - e mesmo partidárias - e abandonam a vida espiritual por 

influência de falsos pastores. Em tempos tão preocupados com a “dignidade da pessoa 

humana” como estes, nada é mais contrário à dita dignidade do que um sistema político - 

com um apêndice religioso - que toma o estômago faminto do homem por centro do 

indivíduo e da própria História. 

Pe Ivan Chudzik 

1. BOFF, Frei Leonardo. Marxismo na Teologia. In: Jornal do Brasil, 6 de abril de 1980.  



Pedro Garavito nasceu em 1499 em Alcântara, pequena cidade da província 

espanhola de Estremadura, onde seu pai era governador. Aos 14 anos, perdeu o 

pai, e após sua mãe ter se casado novamente, partiu para estudar artes liberais, a 

filosofia e o direito canônico na Universidade de Salamanca, onde decidiu entrar 

na ordem dos Frades Menores, e de onde recebeu o hábito em 1515, no convento 

de Los Majarretes. Em 1519, foi escolhido como guardião do convento de 

Badajoz; ordenado padre em 1524, começou uma carreira de pregador tão 

brilhante que o chamavam à corte de Portugal. Eleito provincial da sua ordem 

em 1538 instaurou um regime muito austero e, com o fim do mandato, se retirou 

para um deserto na foz do Tejo, onde fundou um convento de eremitas (1542). 

Lembrado em sua província (1544), ele funda, perto de Lisboa, um convento que 

será germe de uma nova província. Durante uma viagem à Roma, recebeu a 

aprovação de Júlio III para experimentar uma reforma radical sob a jurisdição 

dos frades menores observantes, cuja comissão o nomeou como comissário geral 

dos frades menores reformados da Espanha (1556); Paulo IV lhe deu todos os 

poderes para erigir novos conventos (1559). 

Pedro de Alcântara morreu no convento de Arenas (Província de Ávila) em 18 

de outubro de 1562. “Meus filhos, não chorem” disse ele, “O tempo chegou para 

que o Senhor tenha piedade de mim; Ele não vos esquecerá; Eu não sou mais 

necessário”. Ao frade que queria colocar um cobertor disse: “Deixe, meu filho, 

ainda há perigo. Se os cedros do Líbano tremem, o que farão as canas?” Ele se 

ajoelhou para receber o viático; no dia seguinte, às quatro da manhã, recebeu a 

extrema-unção, abraçou e abençoou todos seus irmãos, em seguida, imóvel, 

descansou demoradamente. “Não veem, meus irmãos, a Santíssima Trindade, 

com a Santa Virgem e o Glorioso Evangelista?” Expirou docemente 

murmurando os salmos. Ele foi enterrado perto do altar da Igreja dos 

Franciscanos de Arena. 

Pedro de Alcântara, calmo e prudente, pobre e generoso, obediente e humilde, 

penitente e acolhedor, disponível e magnânimo, foi um dos grandes oradores 

sacros do século de ouro espanhol. 

Gregório XV que o chamava de doutor e mestre iluminado em teologia mística, 

o beatificou através da bula In sede Principis Apostolorum (18 de abril de 1622); 

o decreto de canonização foi feito por Clemente IX (28 de abril de 1669) e 

São Pedro de Alcantra 



Clemente X deu a bula de canonização em 11 de maio de 1670 (Gesta 

Romanorum Pontificum). Clemente X estendeu a festa à Igreja universal em 

1670. 

São Pedro de Alcântara por Santa Tereza de Ávila: 

“E que bom modelo de virtude 

Deus acabou de nos retirar na 

pessoa do irmão Pedro de 

Alcântara! O mundo não mais 

capaz hoje de tal perfeição. 

Dizem que a saúde é mais fraca 

que não estamos mais nos 

tempos passados. Esse santo 

homem estava em nosso tempo, 

mas seu fervor era robusto como 

aquele de antigamente: Assim 

tinha o mundo aos seus pés. Sem 

andar descalço como ele, sem 

praticar uma penitência tão 

severa, há muitas maneiras de 

pisar o mundo a pé, e o Senhor 

as ensina quando vê que temos 

coração. Mas que coragem deu 

Sua Majestade a este santo para 

fazer quarenta e sete anos tão 

dura penitência, como todos 

sabem! Eu quero dizer algo sobre isso: é a pura verdade, eu sei disso. Ele contou a 

mim e a uma outra pessoa com quem não se importava ... Por quarenta anos, 

creio, ele me disse que dormira apenas uma hora e meia por dia. A coisa mais 

difícil no começo foi conquistar o sono; por isso ele estava sempre de joelhos ou 

de pé. No momento em que dormiu, ele estava sentado e a cabeça apoiada em um 

pedaço de madeira fixado na parede. Se ele quisesse ir para a cama, ele não 

poderia  fazer isso, pois sua cela, como sabemos, tinha apenas quatro metros e 

meio de comprimento. Durante todos esses anos, ele nunca colocou o capuz, 

apesar do sol ou da chuva; ele não calçava nada; como uma vestimenta, o hábito, 

com nada mais, e tão estreito quanto possível; e uma pequena capa do mesmo 

material, a qual estava deixando durante o tempo frio, e deixando a porta e a 

janelinha da cela abertas; depois vestia o manto e fechava a porta, para contentar 



o corpo e acalmá-lo com um abrigo melhor. Comer a cada três dias era muito 

comum. Ele me disse que isso não era surpreendente: era muito possível para 

qualquer um que estivesse acostumado a isso. Um de seus companheiros me 

disse que às vezes ficava oito dias sem comer. Deve ter sido quando ele estava 

orando, pois ele tinha grandes arrebatamentos e transportes de amor de Deus. Do 

que uma vez fui testemunha.” 

São Pedro de Alcântara foi nomeado como padroeiro do Brasil por Leão XII em 

1826. 

Oração a São Pedro de Alcântara, Padroeiro do Brasil (“Adoremus – 

Manual de Orações e Exercícios Piedosos” – Por Dom Frei Eduardo, 

O.F.M. – XX Edição Bahia – Tipografia de São Francisco – 1942) 

Ó grande amante da Cruz e servo fiel do divino Crucificado, São Pedro de 

Alcântara; à vossa poderosa proteção foi confiada a nossa querida Pátria 

brasileira com todos os seus habitantes. Como Varão de admirável penitência e 

altíssima contemplação, alcançai aos vossos devotos estes dons tão necessários 

à salvação. Livrai o Brasil dos flagelos da peste, fome e guerra e de todo mal. 

Restituí à Terra de Santa Cruz a união da fé e o verdadeiro fervor nas práticas 

da religião. 

De modo particular, vos recomendamos, excelso Padroeiro do Brasil, aqueles 

que nos foram dados por guias e mestres: os padres e religiosos. Implorai 

numerosas e boas vocações para o nosso país. Inspirai aos pais de família uma 

santa reverência a fim de educarem os filhos no temor de Deus não se negando 

a dar ao altar o filho que Nosso Senhor escolher para seu sagrado ministério. 

Assisti, ó grande reformador da vida religiosa, aos sacerdotes e missionários 

nos múltiplos perigos de que esta vida está repleta. Conseguí-lhes a graça da 

perseverança na sublime vocação e na árdua tarefa que por vontade divina 

assumiram. 

Lá dos céus onde triunfais, abençoai aos milhares de vossos protegidos e fazei-

nos um dia cantar convosco a glória de Deus na bem-aventurança eterna. Assim 

seja! 

 
Referências 

1) http://missel.free.fr/Sanctoral/10/19.php 

2) http://franciscanos.org.br/?p=23200 



Calendário Litúrgico - Outubro 

Os dias marcados em negrito são os dias onde a assistência à missa é de preceito 

Deve-se praticar a abstinência de carne todas as sexta-feiras do ano, exceto as marcadas com * 

Dia Festa Cl 

1 Féria (São Remígio, Bispo e Confessor) IV 

2 Santos Anjos da Guarda III 

3 Santa Teresinha do Menino Jesus III 

4 São Francisco de Assis III 

5 Féria (São Plácido e companheiros, mártires IV 

6 São Bruno III 

7 20° Domingo Depois de Pentecostes II 

8 Santa Brígida III 

9 São João Leonardo III 

10 São Francisco de Bórgia III 

11 Maternidade Divina de Nossa Senhora II 

12 Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil I 

13 Santo Eduardo Rei III 

14 21º Domingo depois de Pentecostes II 

15 Santa Teresa d’Ávila III 

16 Santa Edwiges III 

17 Santa Margarida Maria Alacoque III 

18 São Lucas Evangelista II 

19 São Pedro de Alcântara padroeiro do Brasil I 

20 São João Câncio IV 

21 22º Domingo depois de Pentecostes II 

22 Féria IV 

23 Santo Antônio Maria Claret II 

24 São Rafael Arcanjo III 

25 Féria (São Crisanto e Santa Dária) IV 

26 Féria (Santo Evaristo Papa e Mártir) IV 

27 Sancta Maria in Sabbato III 

28 Festa de Cristo Rei I 

29 Féria IV 

30 Féria IV 

31 Féria IV 



Pusillus Grex n.18: Dir. Geral  - Pe José Zucchi  Coordenador - Paulo Lima 

Horários de Missa e Confissões 

Casa Nossa Senhora do Rosário de Fátima 

Rua dos Mundurucus, 1068, Jurunas, Belém-PA 

contatoibppa@gmail.com 

ibppa.wordpress.com 

 

Superior: Padre José Luiz Oliveira Zucchi 

Auxiliar: Padre Ivan Luiz Chudzik 

  

Para dons: 

Ass. Nossa Senhora do Bom Conselho 

CNPJ: 08.647.306/0001-46 

Bradesco – Agência 3109-7 – C/c 13.350-7 

Missas 

 

Igreja do Rosário 

Ter. a Sex. - 7h 

Sáb - 8h30 

Dom - 10h30 

 

Hospital Beneficente Portuguesa 

Seg. a Sex. - 17h30 

Domingo - 17h30 

Confissões 

 

Igreja do Rosário 

Domingo - a partir das 10h 

Ter. a Sex. - depois da missa 

 

Hospital Beneficente Portuguesa 

Seg. a Sex. - depois da missa 

Domingo - a partir de 17h30 


