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No último dia da Novena, dedicado a Jesus e a Maria, 
tivemos a procissão de Nossa Senhora das Dores, saindo do 
escadão até o pátio do Santuário, onde aconteceu a Missa 
Campal. Ao final da Missa, enquanto os fiéis carregaram o 
andor com a Imagem do Senhor Bom Jesus, abriu-se um Manto 
gigante sobre o povo que estava na Missa. Um momento 
inesquecível de fé e emoção. 

Os Shows Mensagens foram verdadeiros louvores ao 
Senhor Bom Jesus e momentos de Evangelização. O Show do 
Tony Alysson no dia 06 de agosto, à noite, levou o povo todo a 
um inesquecível encontro com o Senhor. Músicas, pregações e 
orações tornaram a nossa Festa memorável e maravilhosa.

Toda a programação nos conduziu para o grande dia 06 de 
agosto. As Missas e procissão reuniram uma multidão de fiéis 
que renovaram a sua confiança e o seu amor no Senhor Bom 
Jesus. Tudo foi muito especial.

FESTA NO SANTUÁRIO

NOSSA SENHORA APARECIDA

DIA NACIONAL DA JUVENTUDE

O Dia Nacional da Juventude na nossa Diocese de Jundiaí 
aconteceu na cidade de Pirapora do Bom Jesus com uma 
programação diversificada e criativa. A partir das 08h00 da 
manhã, os jovens foram chegando e sendo acolhidos no 
Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus. O evento teve 
início oficial com a Celebração da Santa Missa, às 09h00, 
presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Vicente Costa e 
concelebrada pelo assessor do Setor Juventude, Pe. João 
Luís e, pelo pároco do Santuário, Pe. Silvio Andrei. 

Em sua homilia, Dom Vicente, tocado pela emoção e pela 
felicidade, refletiu com a juventude à luz da Palavra de Deus, 
sobre a importância de "não vivermos de modo 
despreocupado, mas atentos às coisas do Alto, às coisas de 
Deus. Destacou que devemos combater o bom combate da 
fé, como bons e dedicados soldados em busca de conquistar 
o Reino de Deus". 

Ao final da Santa Missa, após todos passarem pela Porta 
da Misericórdia, aconteceu a procissão com o Santíssimo 
Sacramento do Santuário até o coreto da praça central da 
cidade, em seguida tivemos uma "Hora Santa" e Bênção 
com o Santíssimo Sacramento. Os jovens cantaram e 
rezaram diante do Santíssimo, com orações e reflexões 
conduzidas pelo Bispo e pelos padres. 

Ao longo do dia os jovens cantaram, conviveram e 
tiveram dinâmicas que destacaram a necessidade da fé na 
vida do jovem, da vida em comunidade e do compromisso 
do jovem com a igreja e com a sociedade. Foi um dia 
histórico e marcante na caminhada da juventude da nossa 
Diocese de Jundiaí. O Pe. João agradeceu à coordenação 
diocesana do Setor Juventude pelo empenho de todos e, 
Dom Vicente fez questão de apresentar os coordenadores 
regionais das 11 Regiões Pastorais.EU ACREDITO EM          MILAGRES

Venho relatar os acontecimentos que aconteceram na 
minha vida e da minha família, que foram milagres do Bom 
Jesus.

O primeiro e que por incrível que pareça foi que meu filho 
sofreu quatro acidentes onde todos os carros deram perda 
total, mas Deus estava com ele mais que nunca e ele não sofreu 
nenhum arranhão. Para mim ele nasceu de novo a cada acidente 
e com isso Deus nos renovava a fé.

Em setembro do ano passado, passamos por mais uma 
provação, uma das mais difíceis e sofridas que foi a perda do 
meu marido. O choque foi muito grande, mas como todas as 
coisas ruins da vida tem seu lado bom, essa fatalidade fez com 
que minha família se unisse ainda mais, um dando forças ao 
outro e Deus confortando os nossos corações.

 Passado um tempo meu filho, minha nora, minha neta de 
5 anos e eu, fomos a Osasco resolver alguns problemas e, na 
volta num farol, quando saímos com o carro, inesperadamente, 
surgiu uma enorme carreta , que nos acertou  e nos arrastou por 
vários metros. Parecia não ter fim, o desespero foi enorme, mas 
a graça de Deus nos cobriu novamente com seu manto sagrado 
e nada aconteceu.

Com todos esses livramentos e provações só tenho a 
agradecer a Deus e pedir que o Bom Jesus nos guarde sempre!

Eu acredito em milagres!

Testemunho de Leonita Ferreira de Almeida

NA DIOCESE DE JUNDIAÍ

Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia

Dia 08 de outubro - 19h30 - Quermesse
Dia 09 de outubro - 8h00 - 1º dia do Tríduo
Dia 10 de outubro - 20h00 - 2º dia do Tríduo
Dia 11 de outubro - 20h00 - 3º dia do Tríduo
Dia 12 de outubro - 10h00 - Missa e Procissão

PROGRAMAÇÃO DO DIA 12 DE OUTUBRO NO SANTUÁRIO 
DIOCESANO DO SENHOR BOM JESUS:

                Missas às 9h00; 15h00 e 19h00.

PROGRAMAÇÃO DA COMUNIDADE 
NOSSA SENHORA APARECIDA NO PAIOL 1



PALAVRA DO PÁROCO

"... todo o povo prorromperá em forte grito de guerra, e as muralhas da cidade cairão 
e o povo subirá, cada um, no lugar à sua frente" (Js 6,5)

CERCO DE JERICÓ EM PIRAPORA AGOSTO EM PIRAPORA
 

PALAVRA DA IGREJA
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Q u e r i d o s  p a r o q u i a n o s ,  
romeiros! Irmãos e irmãs!

Aproxima-se a data de mais um 
Cerco de Jericó em nossa Paróquia. 
Será o terceiro ano em que mais 
uma vez vamos nos reunir para, de 
modo todo especial, voltar o nosso 
coração para o Senhor. Convido 
todos a empenharem suas orações 
nas intenções deste Cerco que vai 
acontecer de 26 de outubro a 1º de 
novembro, no nosso Santuário 
Diocesano do Senhor Bom Jesus. 

As Missas serão às 19h30. Alguns padres foram convidados para 
nos ajudarem a rezar e a meditar a Palavra de Deus. Neste ano, 
inspirados pelo Ano Santo da Misericórdia e pela graça de 
termos a Porta Santa da Misericórdia, vamos ter como 
motivação bíblica a Parábola do Filho Pródigo, no versículo que 
diz: "estava morto e voltou a viver; estava perdido e foi 
reencontrado" (Lc 15,32). 

Quero refletir com os irmãos e irmãs três palavrinhas neste 
breve artigo. O que é um Cerco de Jericó? Onde nasceu? E o que 
esperamos com ele. o e Acredito que com essas três reflexões 
podemos nos preparar e participar ainda melhor da 
programação em torno do Cerco de Jericó, em Pirapora do Bom 
Jesus.

O Cerco de Jericó é uma semana inteira e intensa de oração. 
Somos convidados ao jejum, à oração pessoal, reza do Terço de 
Nossa Senhora, confissão, adoração do Santíssimo Sacramento, 
leitura orante da Bíblia, participação piedosa na Santa Missa e 
escuta da Palavra de Deus através das pregações e reflexões. Ou 
seja, é uma semana de batalha espiritual, à luz da fé e da oração 

SENHOR BOM JESUS, SALVA A NOSSA VIDA, Sábado - 19h30 - Missa pela 
SALVA A NOSSA FAMÍLIA! libertação de toda contaminação – Pe. Márcio Jose Pereira- 

Paróquia Santa Cruz  - Barueri
"...estava morto e tornou a viver; estava perdido e foi Domingo- 19h30 - Missa pela cura 

reencontrado!" (Lc 15,32) e purificação da nossa casa – Pe. João Luiz Dias- Paróquia 
 Santa Rosa de Lima – Jundiaí 

Quarta-feira -19h30 - Missa pela Segunda-feira - 19h30 - Missa pela 
Família -  Abertura – cura interior - Pe. Renato Aparecido da Cruz Souto - Paróquia 

Pe. Silvo Andrei Rodrigues- Santuário Diocesano do Senhor Santíssima Virgem - São Bernardo do Campo
Bom Jesus Terça-feira-19h30 -  Missa pela 

Quinta-feira - 19h30 - Missa pelos vitória nas nossas batalhas - Encerramento - Pe. Silvo Andrei 
enfermos – Pe. Anderson Ricardo da Silva – Paróquia Cristo Rei Rodrigues- Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus
– Várzea Paulista   

Sexta-feira - 19h30 - Missa de São Será uma semana de muitas graças, curas e libertações! 
Judas Tadeu, pelos casos impossíveis – Pe. Agnaldo Tavares  As muralhas vão cair por terra! O Senhor nos dará Vida 
Ribeiro - Paróquia São João Bosco - Jundiaí Nova! Participe com Fé! Chame a sua Família!

4° dia - 29 de outubro – 

 
5° dia - 30 de outubro - 

1° dia - 26 de outubro - 6° dia - 31 de outubro - 

7° dia - 1° de novembro - 
2° dia - 27 de outubro - 

3° dia - 28 de outubro - 

Teresa Lourdes dos Santos Silva, mais conhecida como Dona 
Terezinha é vizinha do Santuário do Senhor Bom Jesus há 45 anos.

Nascida em Pirapora, viúva de Marino Zeferino da Silva tem 
três filhos: Mariano, Marcelo e Mariane, que é ministra da 
Eucaristia.

Dona Terezinha é uma devota muito fiel ao Bom Jesus. Na 
juventude auxiliava na limpeza do Santuário e era ministra da 
Eucaristia. 

Hoje, devido aos anos de perseverança 
e dedicação, participa da Campanha do 
Amigo e é zeladora do Apostolado da 
Oração.

Para ela, servir no Santuário é uma 
dádiva de Deus, pois a igreja é uma 
grande benção na vida dos paroquianos 
e romeiros desta cidade, e é uma bênção do Bom Jesus. 

contra todo tipo de mal e de suas artimanhas. O povo se reúne 
para rezar e para clamar ao Senhor, Rei dos reis: "Senhor, nos 
livre de todo mal e livre a nossa família de todo mal". 

A origem do Cerco de Jericó está na Bíblia. Podemos 
aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento a respeito 
desta prática religiosa lendo o capítulo 6 do Livro de Josué, 
onde vemos Deus agindo poderosamente na vida dos seus 
filhos que querem entrar em Jericó, porém encontram uma 
cidade cercada de muralhas. O povo se volta ao Senhor e 
clama ao Senhor. O povo não desiste de entrar na cidade, 
mesmo encontrando-a cercada. O Senhor orienta o seu povo 
a dar voltas em torno da cidade, hora em silêncio, hora em 
gritos de oração. No sétimo dia e no término das sete voltas, 
as muralhas caem por terra e povo todo conquista a cidade de 
Jericó. 

Tenho certeza que todos que puderem participar do Cerco 
de Jericó vão sentir a Mão Poderosa de Deus estendida sobre 
suas vidas e suas famílias. A Mão de Deus vai agir e intervir em 
nossas lutas, em nossas batalhas, em nossos sonhos, dando-
nos a força que vem Dele e nos conduzindo à Vitória. Com este 
Cerco, nos esperamos conquistar, na oração, uma fé mais viva 
e sólida, mais nova, capaz de nos ajudar a superar as 
provações que tanto nos atormentam. 

Fiquemos firmes na oração, aguardando este Cerco de 
Jericó, cheios de Esperança. Uma chuva de graças e de 
bênçãos o Senhor tem para nós! Vamos participar com o 
nosso coração aberto, certos de que Deus fará maravilhas na 
nossa vida!

Que o Senhor Bom Jesus continue abençoando e 
protegendo a todos nós!

 Pe. Silvio Andrei Rodrigues
Pároco do Santuário Diocesano 

do Senhor Bom Jesus

Acesse nossa página no Facebook e curta 
toda quarta-feira o vídeo «3 palavrinhas em 1  minuto»!

3º PODEROSO CERCO DE JERICÓ 

PARÓQUIA SANTUÁRIO DIOCESANO DO SENHOR BOM JESUS

De 26 de Outubro a 1° de Novembro

Neste ano, a nossa Paróquia viveu com profundidade a festa 
do Senhor Bom Jesus. Tivemos uma inovação neste ano, pois, 
antes de começar a Festa, vivenciamos uma Tarde de 
Espiritualidade, onde o nosso pároco refletiu sobre o Tema da 
Festa, que está ligado ao Ano Santo da Misericórdia, 
destacando a graça de termos a Porta da Misericórdia em nosso 
Santuário. O Tema deste ano se resumiu numa afirmação: 
Senhor Bom Jesus, Mestre da Misericórdia.

Começamos com a Missa pela Família e a Troca do Manto da 
Imagem do Senhor Bom Jesus. Foi emocionante. O Manto ficou 
lindo e sóbrio. E aí vivemos mais uma inovação. Ao final da 
Missa, uma família foi sorteada para levar o Manto do Bom 

Jesus para casa e ficar um dia todo com ele. Este Manto foi o 
que cobriu a Imagem do Senhor Bom Jesus durante o ano 
inteiro. Isso se repetiu ao longo de toda a Novena. Durante o 
dia, o nosso Pároco, Pe. Silvio Andrei esteve na casa das famílias 
sorteadas rezando com elas e abençoando a todos e a casa que 
acolheu o Manto do Bom Jesus.

Os padres convidados a pregarem na Novena, nos ajudaram 
a olhar para o Senhor Bom Jesus como Mestre que nos ensina a 
viver a Misericórdia, partindo do princípio de que Misericórdia 
é o Amor que não se cansa de amar, possibilitando que durante 
os nove dias, tivéssemos nove lições sobre Misericórdia, 
deixadas por Jesus a todos nós. 
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