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Paróquia Nossa Senhora Consolata 
 

Mês Missionário Extraordinário: Batizados e enviados! 
 

 

  

A comunidade da Paróquia dos 

Missionários Consolata está 
empenhada vivenciar, como pediu 

o Papa Francisco, o Mês 

Missionário Extraordinário. 
Com o tema: “Batizados e 

enviados”, os paroquianos estão se 

reunindo neste mês de outubro 
para realizar novena e encontros 

de formação missionária.  

Durante a semana, na paróquia, 

tivemos o terço missionário. 
E um dos momentos especiais será 

o sábado missionário nas quadras 

da paróquia.  
Neste dia 19 de outubro, 

colocaremos em prática nossa 

Missão evangelizadora. Vamos 
levar a Palavra de Deus a 

residências de alguns irmãos das 

quadras. No sábado, de 9h às 

11h e das 15h às 17h. 
Iniciaremos às 7h com missa 

especial de envio à missão, depois 

faremos um cafe-da-manhã 
partilhado. 
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 Somos a Igreja de Cristo em missão no mundo. Todos estão 

convidados a participar deste momento especial de encontro com o 
outro. Nós batizados também somos responsáveis pela missão da 

Igreja, que é evangelizar. 
 

  
Na Quadra 312, paroquianos refletem sobre a novena missionária 
 

Um dos encontros da Novena Missionária foi de moradores da quadra 312, e 

contou com a participação do casal coordenador Moacir e Sônia, e 

também recebeu convidados, como a Rami, da quadra 313, Cristiane, 

coordenadora da EPAM (Equipe Pastoral de Animação Missionária), e do 

Pe. Mampia, missionário da Consolata que está substituindo por um mês o 

pároco, padre Lirio Girardi. 

 

 

Bem-vindo, pe. Mampia 
Neste outubro tivemos a 
alegria de receber mais 
um missionário 
Consolata. Vindo da  

República Democrática 
do Congo, o Padre  

Joseph Mampia Motena vai ajudar o padre 
Mário na condução da paróquia, já que padre 
Lírio está em Roma, onde ficará por um mês. 
Ele entrou no seminário da Consolata em 
2006, no seu país. Em 2010, terminou 
Filosofia e foi noviciado em Moçambique. Em 
2012, veio para São Paulo, onde foi ordenado 
diácono, e em 06 de agosto de 2017 foi 
ordenado Sacerdote a kinshasa (Congo). 
Desde 2017, está em São Paulo onde trabalha 
com animação missionária e vocacional. 

  

O Mês Missionário Extraordinário tem como objetivo despertar a consciência da missão a 
todos os povos.  
Todos podemos colaborar com a missão sendo caridosos, generosos, contribuindo com a 
Coleta Missionária, que acontecerá nas missas deste fim de semana (19 e 20/10).  
Todo valor arrecadado será para promover visitas missionárias em todo o mundo, com ações 
concretas de compromisso com os mais pobres.  

A Paróquia Nossa Senhora Consolata completa 55 anos em 2019. E, para celebrar, inauguramos um site 
para concentrar os eventos, notícias, reflexões e ações da matriz e da comunidade da Divina Misericórdia 
(www.paroquiaconsolatadf.com.br). 

Confira e divulgue!!! 

 
 

 

 
Divulgue e venha participar! 

 Comunidade em formação 
 
 
 

 
 
 

 
 

Como parte da preparação para a saída em missão, a comunidade participou 
de algumas formações nos últimos meses. Recebemos o frei Carlos Mesters, 
mestre biblicista, e alguns paroquianos trouxeram experiências para a 
formação em liturgia e também sobre a evangelização. 

  

http://www.paroquiaconsolatadf.com.br/
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Festa do Allamano  
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Horários de Missas 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Matriz (W5 - 913N)                            

- Segunda a sexta: 7h e 19h       
- Sábado: 7h, 17h e 19h 
- Domingo: 8h, 10h e 19h        
- 1ª Sexta do mês: 19h e Adoração     
- Dia 20 - Dia da Consolação:                   
17h – Terço da Consolação e 
Vésperas de Nossa Senhora 
18h - Adoração ao Santíssimo                                            
19h – Missa de N.S. Consolata  

 

Comunidade Divina 
Misericórdia (EQN 311-312) 

 

- Domingo: 17h e 20h30      
- Toda Sexta-feira: 15h  
- 1ª Sexta do mês: 
  15h, com Adoração  
- Toda última sexta-feira do mês, 
Missa com bênção dos enfermos 
às 15h. 

 

 
 
 
 

 

 

 

Catequistas e crianças 

movimentam missas   
A catequese Consolata tem levado os catequizandos a um Encontro 
com Jesus Cristo na Comunidade Cristã, e nada melhor que 
vivenciar o Ano Litúrgico para encontrar esse caminho.  

 
 

 

O mês de Agosto foi dedicado às vocações, e a 
cada semana tratamos de uma vocação 
específica: a familiar, sacerdotal, religioso(a), 

catequistas e leigos.  

Tivemos a colaboração da Irmã Sonia, Missionária da Consolata que, em 
conversa com os catequizandos, disse que todos nós somos filhos de 
Deus e que a santidade pode ser vivida de várias formas, por isso é 
importante que cada um busque, conhecer-se e saber qual é seu 
chamado na igreja, família de Deus. Ao final da missa, deu um lindo 
depoimento, de como foi ser missionária no Quênia e o lindo trabalho que 

fez lá. 

Em setembro, mês dedicado à palavra de Deus, os catequizandos foram 
orientados a Bíblia como uma verdadeira biblioteca e que se ela ficar 
fechada, sem uso, não ouviremos e não conheceremos Deus. Os 
encontros aconteceram com muitas dinâmicas, brincadeiras como: caça 
ao tesouro, roleta, gincanas, etc. 

Já em outubro, mês das missões, relembramos que Jesus veio para nos 
salvar. Que Ele viveu sua missão indo ao encontro de todos, 
principalmente os mais necessitados e excluídos. Devemos seguir os 
passos de Jesus em todos os lugares que estivermos. Para ser 
missionário, não é preciso ir para longe, pode ser em casa, na escola, no 
clube, etc. É só deixa-Lo viver em nós, que estaremos cumprindo a 
missão. 

Ainda em outubro, no dia 12, comemoramos o dia da padroeira do Brasil 
e dia das crianças. Catequizandos e familiares participaram da missa das 
10h, onde houve contação de história sobre a aparição da imagem de 
Nossa Senhora Aparecida. Após missa, houve brincadeiras com crianças, 
pais e catequistas e ao final se deliciaram com distribuição de picolés. 

Na graça da Trindade Santa, 37 vão receber os sacramentos da Primeira 
Eucaristia no dia 24/11, às 10h, e 45 o Crisma, no dia 08/12, também 

às 10h.                                                               Gisela Mattos 

 

  

A festa em 
homenagem ao 
Bem-aventurado 
José Allamano, 
comemorada em 5 
de outubro, também 
no mês missionário, 
começou com uma 
celebração especial na missa das crianças, às 

17h na Matriz.  
A comunidade da Paróquia do fundador das 
ordens Missionários e Missionárias Consolata, 
de Samambaia/DF, veio em peregrinação 
celebrar conosco. Naquele fim de semana, 
todas missas foram dedicadas ao Bem-
aventurado José Allamano. 

 
No dia 12 de outubro, a história de Nossa Senhora Aparecida 
foi contada na missa das 10h. 


