Câmara Municipal de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

PROJETO DE LEI N°

FOLHA N° ProC. CM N°

, DE 2022.

Declara como bem integrante do
patrimônio histórico e religioso do
município de Mogi Guaçu as instalações da
Ermida da Mãe Rainha.

Art. 10 Fica declarada como bem integrante do Patrimônio Histórico e
Religioso do município de Mogi Guaçu as instalações da "Ermida da Mãe
Rainha' localizada na Praça Diácono Benedito Braz Teixeira, neste município.
Art. 20 Ficam estabelecidas à Ermida da Mãe Rainha e suas
benfeitorias, as restrições necessárias à preservação do seu aspecto histórico
original.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala "Ulysses Guimarães", 29 de julho de 2022.

Ver. ADRIANO . 1 '1 ODRIGUES
("Adriano d Á'uarda - Batatinha")
PL

Rua José Colombo, 235 - Cep 13840-065 - Telefax: (19) 3851-6100
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(Sem assunto)
De:

Yahoo Mali - Sem assunto

urOLHA N°
Proc. CM N i

josé vitor oliveira (vitinholambari@yahoo.com.br)

Para: vitinholambari@yahoo.com.br
Data: sexta-feira, 29 de julho de 2022 10:40 BRT

Enviado do Yahoo Mail no Android
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Yahoo Mau - Mãe Rainha

29/07/2022 10:27

Mãe Rainha
De:

FOLHA N°
Proc. CM N°

José vitor oliveira (vitinholambari@yahoo.com.br)

Para: vitinholambari@yahoo.com.br
Data: sexta-feira, 29 de julho de 2022 09:54 BRT
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some
MARIA, nos ensina que
AMOR transpõe barreiras.
Através da sua luz, coniaflte5 n
tinindo nossas mãos às suas e
nossos corações ao seu, chegare
a CRISTO e ao PAL.
Como MAE amorosa, ela nos elev
REINO DE D.
DIOCESE: SÃO JOÃO DA BOA ViSFA
BISPO: D. DAVID DIAS PIMENT
PÁROCO COORDENADOR DIOCESANO
PASTORAL PE JOÃO
PAULO FERREIRALO
PE. COLABOpDOR

CASAL IDEALIZADOR-.'
"UM
N5 DOMINGUES D
ANUTA AIJR!EME DE So
Mogi Guaç 16 de (i
útUËr.
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FOLhP r
Proc. CM N°

Participe
Consagração da
Ermida da 7Wãe
Rainha
e Vencedora Três
Vezes fldmiravé[de
Scho-enstatt,
conquistad4 elos
Las
am
C
lasde
ogiÇuaçu
16/1012005 Local: Praça Francisco Marches! - próxima rodoviária
no: As 14h - Acolhida das famílias e autoridades
Às 15h - primeira missa - celebrada pelo pároco
da Igreja Matriz, Pe João Paulo Ferreira leio e co-celebrantes

Work Team
Indústria e Comércio
Av. dos Trabalhadores, n° 469
Distr. Industrial - Mogi Guaçu / SP
Tei:3831 5696 - work@workteam.com.br

T&C

Ar Condicionado
Av. Julio Xavier da Silva, 589
Pq Cidade Nova, n° 589 - Mogi Guaçu 1 SP
Tel.:3861 7403 / 3861 6705

Consagração ia Ermidã da
Mãe Rainha e Vencedora
Três l)ezes)timiráve(ie Scfiõenstatt
Mogi Çuaçu, Setembro de 2005

ÇPrezadTo Irmão em Cristo,

com muita acegria que convidamos para a Consagração da Ermida da Mãe Rainha e
Vencedora Três 1)ezes4imiráve(ée Sc/ioenstatt, que acontecerá domingo, &a 16 d
outu6ro de 2005, às 15fi, na Praça 'Francisco 9vfarcfiesi
Programação do Evento
- 14I - cepção Lasfamílias e autoridades
- 15ui - Santa Missa com Consagração à Ermida, a ser ce1e6rafa pero
(Padre João Paulo Ferreira Ido, da sParóquia Imaculada Conceição e Co-cefebrantes
Sua presença muito nos ate4grará.

Certos de contar com a sua participação, cfespeiimo-nos.
fraternalmente

Rubens ej4ne(ita de Souza
Coordenação da Forania
Yl(mir e Margarete Morgan
Coordenação La Cü[aée
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homenagem a

a Casado Paz* (IÔ 14.1-6)

Pe. Sebastião em Missa no cemitério da Praça

I
A vida para quem acredita,
não é passageira ilusão e a morte
se torna bendita, porque é nossa
libertação". Porque a vida não é
tirada mas transformada'. Esta
certeza baseia-se na fé na ressurreição de Jesus Cristo. Porque Ele
ressuscitou, a morte para nós não
é o ponto final. Somos unidos com

Ele na vida e na morte
Ele é a ressurreição:
unir-se a Ele significa não
morrer, não parar de
existir diante de Deus,
embora o corpo morra
e apodreça. Tudo isso
exige muita fé de nós. A
morte, para o cristão, é
a pedra de toque de sua
da Biblia
vida. Dá seriedade àsua
vida. Valoriza, na vida, o que ultrapassa os limites da matéria. E a superação do homem material, que
nos faz viver em plenitude.
"Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto viverá" disse
Jesus Cristo. Ele traz para nós uma
visão de luz sobre a morte, Passando por ela, faz-nos um apelo à fé na

sua vida e na sua Palavra. Para responder a esse apelo, é preciso que
Cristo seja a razão de ser da nossa vida. Nele nossa vida é preparação para a casa do Pai, onde há
muitas moradas ou lugares. Nele,
nossa vida na terra, é um período
de formação, de luta e de opções.
Ele é a opção definitiva. Este período de preparação é indeterminado. Não sabemos determinar,
nem a hora e nem o lugar. Por isso,
devemos estar atentos, vigilantes
e preparados.
Com essas atitudes, Cristo
está nos esperando na Casa do Pai
com muita alegria e com muito
amor.
Pe. Sebastião Mendes de Cruz

Grande bênção para Mogi Gtiacu:
a ermida dcí,Alãe R cunha
Muitas
pessoas, mesmo debaixo
de muito sol e
caior compareceram para
adorar a Deus
e pedir a intercessão da
Mãe para nossas famílias e a

Mesa e Benção da ermida

16 de outubro foi abençoada e

nossa cidade.
Todos se emocionaram durante a missa presidida pelo nosso pároco, o Pe. João Paulo e

consagrada a ermida da Mãe
Rainha Três Vezes Admirável de

com os cânticos da cantora Maria do Rosário, Pc. Mário e a

Schoenstatt de Mogi Guacu

equipe- de canto que engran-

Ermida é uma capela fora
do povoado. Neste último dia

EcIa's Modas
A moda feminina para todas as ocasiões
Roupas - Esportes, Social, Esporte Fino.

FONE 3891-3238
Rua Siqueira Campos, 276 - Centro

DELMAR TECNOLOGIÁ
PENSANDO EM SEU FUTURO

T1 ilr

m ;nínrmAtirn

Incansázd
Evangelizador

AniLrm m és de
ani'i.,esário d.4' mortec
PadreLongino.
Minha homen4ge7n à
sz,'a inen5rza.
Conheci padre Longino,
Holandês eguaçuano:
Homem forte, grande dn
Bom caráter, muito hurnar

deceram o evento, juntamente com muitos párocos e serninaristas de nossa região.
Esta ermida só foi construída devido ao apoio de todos os que colaboram acreditando que esta obra será um
trono de graças e que Maria
atuará corno educadora abrigando profundamente em seu
coração todos os que vierem
com fé a este local para rezar.
Divulguem: A ermida está
local zda na Praca Francisco
Marquesi, próxima a rodoviária.

EÃí= o rt /s
Você pensa que toda loja de 1,99 são iguais

Então visite a Edimport's!
Rua 13 de Maio. 50 - Centro - Mogi Guaçu - SP

MOCI GUAÇU
'

Garra ele tinha de sobra
Tinha também muito amc
Quem não conhece sua oh
Construída com suor?
Longino era destemido
Corajoso, muito forte.
Embora incornpreendid
Contava sempre coa sor,
Foi em junho que nascet
Na Holanda o Revererrdc
Foi aqui que ele morreu
No dia doze de novernbr
Ser bondoso conseguiu.
Caridade foi seu dote.
Santidade construiu
Por ser um bom sacerdot

osilene

EJrQ

Virgílio Lilli

Assessona e Cosulton
Abertura'Encerramento 1
Escrdas Fiscas/Coniáb

Jo,oé 9/ae ao c5i,bo e CIoudomiro 7s2.ncí,sc
FONE 3891-8495 - FAX 3841-8652 - exito.aceterra.c
CNPJ 61.711,~1-79 - INSCR. MIINIC. 05-19-121 . CFIC 2SPO1I
RUA JOÃO (ASS!MlRO LEME. 258 JD. PRESIDENTE - MOGI GUAÇt

RESTAURANTE E LANCHONI

TREVISAP

