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Tema do Mês Uma Igreja em saída
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Palavra do Papa - Devoção do Mês: Sagrado Coração de Jesus

“O Espírito Santo é o Defensor 

enviado por Jesus para nos 

defender diante do Pai.”

Papa Francisco
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Rendemos Graças ao Senhor 
por 50 anos de vida paroquial 

Querid@s paroquian@s e amig@s,

Depois de 2 longos anos de preparação, chegamos ao grande dia 
de nossa festa jubilar: 50 anos de história Paroquial. No ano de 1967, 

aquela que fora por décadas a capela do Seminário Central do Ipiranga 
iniciava uma nova fase, abria-se um novo horizonte pastoral com a criação da 
nova Paróquia Imaculada Conceição do Ipiranga.

Rendemos graças a Deus pela vida daquela primeira geração que, 
conduzida pelo Revdo. Pe. Arlindo Castilho, primeiro pároco, deu os primeiros 
passos na organização pastoral da Paróquia. Encontrar seu espaço e atrair 
a primeira geração de paroquianos, ainda que em um dos bairros mais 
tradicionais e católicos da cidade, não seria uma tarefa simples. Fato este que 
se confirma, segundo os registros encontrados nas primeiras páginas do livro 
tombo da paróquia.

Passou a primeira e a segunda geração! Hoje nos encontramos na terceira 
geração, com novas perspectivas e novos desafios pastorais. Desejamos, sim, 
louvar e bendizer ao Senhor e à sua Mãe Santíssima, sob o título de Imaculada 
Conceição, por toda sua obra de amor e salvação realizada em nossa vida 
pessoal, familiar e comunitária.

Peço a cada paroquiano e paroquiana que se sinta, de fato, participante 
desta festa! A festa é nossa! Desejamos juntos, que os frutos destes 50 anos 
de evangelização, se multipliquem em nós e sejam transmitidos às novas 
gerações. Temos a missão de comunicar a fé cristã católica aos(as) nossos(as) 
filhos(as), netos(as) e bisnetos(as)! Que esta festa seja um ponto de partida 
rumo à missão que o próprio Senhor nos confiou. Que nossa paróquia, sob 
o sopro renovador do Espírito Santo, sob o olhar e a intercessão materna 
da Imaculada Conceição, possa ser sempre mais uma Igreja em Saída! Uma 
paróquia missionária! Uma paróquia a serviço da vida concreta das pessoas, 
principalmente dos que mais sofrem entre nós!

Parabéns a tod@s!!
Feliz e abençoado Jubileu de Ouro!!

Vossos irmãos em Cristo Senhor,
Pe. Boris A. Nef Ulloa (pároco)

Pe. Israel Mendes (vigário paroquial)

Editorial
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Acolhida

Esperamos vocês nas mis-
sas e em nossas atividades 
pastorais. Desejamos ajudar 
em sua caminhada de cresci-
mento na fé Cristã, e por inú-
meras que sejam as vezes em 
que algum irmão mais leigo 
vier a cair, estaremos sempre 
aqui, pacientes e prontos para 
lhe estender as nossas mãos 
com um coração acolhedor 
e pedindo sempre ao Espírito 
Santo que ilumine todos nós. 
 
Nunca usaremos qualquer tipo 
de julgamento que seja ou 
qualquer ato de desprezo ou 
preconceito em nossas ações. 
 
Venha com a família, vizinhos e 
amigos participar conosco!

“Nada temas, porque estou contigo, 
não lances olhares desesperados, 

pois eu sou teu Deus; eu te fortaleço 
e venho em teu socorro, eu te am-
paro com minha destra vitoriosa.”

Isaías 41,10

Sejam bem-vindos, 
irmãos! 
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Principal

O Livro de Tombo e Nossa História

P or decreto do Exmo. Sr. Cardeal Agnelo Rossi, 
de nove de fevereiro de 1967 (em decreto as-
sinado, pois, em 9 de fevereiro de 1966 houve 

um decreto que não foi assinado), foi fundada a Paróquia 
Imaculada Conceição do Ipiranga, formada com territórios 
desmembrados das Paróquias de São João Batista, São José, 
N. Sra. do Sion, e N. Sra. Aparecida.

Ainda no ano de 1967, em 27 de março, S. Emcia. Dom 
Agnelo Rossi empossou no cargo de primeiro Vigário 
o Revmo. Pe. Alcindo Castilho, e seu coadjutor o Revmo. 
Pe. Holien Bezerra Gonçalves. Na semana seguinte houve 
o primeiro encontro numa chácara de São Bernardo, com 
o grupo que já frequentava a “Capela”, com o objetivo de 
se discutir o que se pretendia da nova Paróquia. Desse en-
contro nasceu a primeira comunidade de jovens e também 
de casais, que passaram a se reunir periodicamente e a tra-
balhar na liturgia, na catequese etc. A partir daí a paróquia 
começou a se movimentar, com celebrações diárias da Eu-
caristia, com a catequese semanal das crianças e com as 
celebrações dos sacramentos do Batismo e do Matrimônio.

Em 1968, formou-se o primeiro Conselho Administrativo 
Permanente, composto dos seguintes paroquianos: João 
Marcílio, Hermínio Maluta e Hilton dos Santos. 

A 8 de dezembro de 1968, dia da Padroeira da Comuni-
dade paroquial, houve a Primeira Eucaristia para o primeiro 
grupo de 27 crianças da Paróquia. 
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Na quaresma de 1969 a Paróquia foi dividida em cinco se-
tores, tendo em cada um deles responsáveis por conhecer 
as necessidades, encaminhar crianças para a catequese e 
visitar os doentes. Após a Páscoa, um grupo da Paróquia ini-
ciou um levantamento demográfico da Paróquia, porém o 
trabalho foi interrompido devido a grandes dificuldades e à 
carência de recursos humanos; mas a experiência foi válida.

O principal acontecimento do ano de 1969 foi a forma-
ção de um grupo de reflexão que se tornou o grupo anima-
dor de todas as atividades paroquiais.

Na festa da Imaculada Conceição de 1969 o primeiro Gru-
po de Jovens, 17 ao todo, recebeu o sacramento da Crisma 
das mãos do Vigário episcopal Mons. Angelo Zanella.

De 1970 a 1972, os padres professores da Faculdade de 
Teologia concelebraram diariamente na igreja paroquial às 
18 horas, com alguma participação de paroquianos. Ao final 
de cada ano celebrava-se por ocasião da festa da padroeira 
a Primeira Eucaristia das crianças.

continua na pg 6
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Cronologia do Projeto em preparação ao 

• Implantação da Pastoral do Dízimo;

• Criação do Grupo de Coroinhas;

• Formação permanente dos Ministros Extraor-
dinários da Sagrada Comunhão;

• Presença dos seminaristas da Arquidiocese de 
São Paulo em 2014;

• Reforma do Quiosque para favorecer eventos 
(almoços, jantares, festa junina  etc.);

Mai a Jul
Estabeleceu-se uma equipe de 6 pessoas para realizar o 
trabalho de leitura, análise, interpretação, tabulação das 
respostas. Esta comissão trabalhou uma vez por semana e 
agrupou as respostas e sugestões por temas e áreas afins.

8 Ago
 Na Reunião do Conselho Pastoral Paroquial - CCP, a 
equipe apresentou os Resultados do Censo Paroquial 
2015 – Então, foram discutidos e encaminhados os 
próximos passos a serem dados à elaboração de um 
projeto pastoral rumo ao Jubileu de Ouro.

Ago e Set
As lideranças e os voluntários receberam treina-
mento de trabalho em equipe para colocar em prá-
tica nos seus respectivos comitês.

Out a Dez
Os 8 Comitês de trabalhos temáticos foram 
(além da Coordeanção geral) os seguintes:
1. Família + Casais  
2. Formação Permanente + Iniciação Cristã  
3. Festa e Eventos  
4. Liturgia + Cantos  
5. Captação de recursos + Infraestrutura  
6. Juventude + Adolescência + Crianças  
7. Missão + Caridade + Serviços  
8. Comunicação

Cada comitê teve como tarefa discutir 
todas as sugestões e propostas dos 
paroquianos e, a partir delas, elabo-
rar atividades pastorais (dentro de 
sua área específica) a serem realiza-
das para compor o projeto pastoral 
paroquial rumo ao Jubileu de Ouro.

Com o objetivo de arrecadar fundos para as obras ne-
cessárias, nessa mesma Reunião do CCP foi discutido, 
votado e aprovado o lançamento do “carnê das obras 
rumo ao Jubileu de Ouro”. Os carnês eram constituí-
dos de 12 parcelas mensais. Começava, assim, a subs-
tituição do sistema de som e de iluminação da Paró-
quia. O sistema de iluminação devido ao alto custo foi 
dividido em duas fases (o pagamento das duas fases 
durou 1 ano e meio). (Note-se que em agosto de 2016 
lançamos o segundo ano de carnês para continuar-
mos o pagamento das obras já iniciadas e continuar 
os trabalhos ainda a serem assumidos no futuro).

Foram constituídos oito comitês por temas le-
vantados a partir dos resultados já tabulados 
pela equipe apuradora do Censo Paroquial.
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2015

• Reorganização e reativação do CPP – Conselho de Pastoral Paroquial;

• Implantação do CAEP – Conselho Econômico e Administrativo Paroquial;

• Implantação da PASCOM (Novo site paroquial; Facebook e Twitter paroquial e 
criação do informativo paroquial mensal).

• Implantação da equipe de Missão e Caridade (missão de inverno: presença 
solidária junto aos sofredores de rua; capelinha missionária mariana nas famílias; 
assistência espiritual e pastoral no Cora Residencial – casa lar dos idosos);

• Implantação da Escola Bíblica Paroquial;

7 Fev
O Projeto elaborado pela PASCOM foi proposto, 
discutido e aprovado na reunião do CPP.

18 Fev
Lançamento do Censo Paroquial no início 
da quaresma. O Censo foi realizado com 
uma ferramenta de questionário online. 
Para as pessoas que não tinham acesso ou 
prática com a internet, foi elaborado um 
questionário a ser preenchido à mão. Os 
questionários respondidos à mão foram 
digitados e registrados pela Equipe e por 
voluntários no sistema do Google.

11 Abr
Na Reunião do Conselho Pastoral 
Paroquial - CCP foi comunicado 
e apresentado o andamento do 
Projeto Rumo ao Jubileu de Ouro da 
Paróquia (próximos Passos). 
- Censo Paroquial 2015 - Prazo 
final: Quarto Domingo da Páscoa – 
26/04/15. Discutiu-se como seria o 
Encaminhamento dos resultados do 
censo que estava para ser concluído.
- Recebemos no total 251 questioná-
rios respondidos (online e em papel).

ATIVIDADES E PROJETOS DESENVOLVIDOS E IMPLANTADOS:
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Jubileu de Ouro

Ago e Set
As lideranças e os voluntários receberam treina-
mento de trabalho em equipe para colocar em prá-
tica nos seus respectivos comitês.

Out a Dez
Os 8 Comitês de trabalhos temáticos foram 
(além da Coordeanção geral) os seguintes:
1. Família + Casais  
2. Formação Permanente + Iniciação Cristã  
3. Festa e Eventos  
4. Liturgia + Cantos  
5. Captação de recursos + Infraestrutura  
6. Juventude + Adolescência + Crianças  
7. Missão + Caridade + Serviços  
8. Comunicação

3 e 4 Jun - FESTA DO JUBILEU DE OURO
O Jubileu será solenemente celebrado às 16h. com a Missa 
presidida pelo Pe. Juarez de Castro e Noite Cultural com 
Corais (dia 3 de junho), pelo Bazar do Jubileu (4 de junho 
manha) e pela missa solene presidida por Dom Odilo  Pedro 
Scherer (Cardeal Arcebispo de São Paulo) e concelebrada por 
Dom José Roberto Fortes Palau (Bispo Auxiliar para a Região 
Episcopal Ipiranga) – que descerrarão a placa comemorativa 
do Jubileu de Ouro da Paróquia Imaculada Conceição.

2 e 3 Abr
O Ano Jubilar paroquial foi aberto 
solenemente no fi m de semana de 
2 e 3 de Abril de 2016. No sábado, 
02/04, realizou-se a noite cultural 
com apresentação de 4 corais. No 
domingo, 03/04, houve a celebra-
ção eucarística solene presidida 
pelo Cardeal Arcebispo de SP , Dom 
Odilo Pedro Scherer, no segundo 
domingo da Páscoa (domingo da 
Divina Misericórdia).

As 55 atividades foram tabuladas e 
distribuídas em três fases a serem 
implantadas de forma progressiva, 
conforme houvessem voluntários e 
interessados em sua implantação e 
andamento posterior: 1) Ação ou ati-
vidade pastoral imediata (curto pra-
zo – primeiros 5 meses); 2) Ação ou 
atividade pastoral próxima (médio 
prazo – até os primeiros 10 meses); 
3) Ação ou atividade pastoral remota 
(longo prazo – até os quinze meses).

Mai
 No mês de Maio de 2017, constatamos que das 55 atividades e ações pro-
postas no inicio do ano do Jubileu, como parte do Projeto Pastoral, foram 
implementadas 48 atividades. O que corresponde a 87 % do total.

Mai a Dez 
Foi lançado ofi cialmente o Projeto 
Pastoral rumo ao Jubileu de Ouro 
paroquial. A proposta assumida pelo 
CPP ampliado consistiu em 55 ativi-
dades pastorais a serem implantadas 
ao longo do ano jubilar (Abril de 2016 
– Junho de 2017).

20 Fev
Na Reunião do Conselho Pastoral Paroquial CCP o comitê de coordenação apresentou as 
atividade e ações pastorais elaboradas pelos 8 comitês. As atividades foram discutidas e 
votadas. Foram acolhidas 55 atividades e assim constituiu-se o Projeto Pastoral Rumo ao 
Jubileu, a ser iniciado em Abril de 2016
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2016 2017

• Realização de missão de férias com a presença dos seminaristas 
da Arquidiocese de São Paulo em julho de 2016;

• Atividades missionárias: Evangelização no terminal Sacomã, 
e realização das “24 horas para o Senhor”;

• Ajuda pastoral das Irmãs de São José de Cluny e Irmãs Missio-
nárias de Nossa Senhora de Fátima;

• Chegada do Diácono Permanente Koichi Sanoki em 2016 e dos 
seminaristas salesianos: José Júnior e Sebastião Júnior em 2017;

• Implantação do Oratório Festivo (atividade destinada a crianças, 
adolescentes e jovens e suas famílias);

• Prática do TaeKwonDo (destinado a crianças, adolescentes, 
jovens e adultos);

• Ampliação dos grupos de músicos e cantores;

• Implantação das equipes litúrgicas (das missas do fi m de 
semana) e da pastoral litúrgica paroquial;

• Implantação do grupo de juventude (Imaculada Jovem);

• Implantação da Pastoral Familiar;

• Implantação do Apostolado da Oração.
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Em 1999 a paróquia adquiriu um órgão eletrônico, pois o 
órgão de tubos estava tão avariado que não compensava 
uma restauração.

No ano de 2002, o bispo regional D. Gil nomeou o Pe. Jor-
ge Bernardes vigário paroquial que acumulava o cargo de 
vice-reitor do Seminário de Teologia e também constituiu 
a paróquia como Centro de Espiritualidade da Juventude.

Em outubro de 2002, no dia 5, o primeiro pároco Pe. Al-
cindo Castilho completou 50 anos de ordenação sacerdo-
tal, e no dia 13 desse mesmo mês foi celebrada uma missa 
em ação de graças com a presença do Exno. Cardeal D. 
Cláudio, do bispo da Região Episcopal Ipiranga, D. Gil, e nu-
merosos sacerdotes do presbitério da Região do Ipiranga e 
de outras regiões, sobretudo de muitos padres que foram 
alunos do Pe. Castilho na Faculdade N. Sra. da Assunção.

Aos 16 de março de 2003, por delegação do Exno. Sr. Bispo 
Dom Gil Antonio Moreira, o Revmo. Mons. Cosmo Maestri em-
possou como segundo pároco da Paróquia Imaculada Concei-
ção o Revmo. Padre Benedito Vicente de Abreu, que sucedeu ao 
Revmo. Padre Alcindo Castilho, que exerceu seu ministério como 
primeiro pároco, desde a constituição da Paróquia em 1967.

A Eucaristia foi presidida pelo Mons. Cosmo e concele-
brada pelo novo pároco e o Padre Castilho. Padre Vicente 
fez a profi ssão de fé e o juramento de praxe. A data de real 
transferência do Padre Vicente se deu em 21 de fevereiro 
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Na Paróquia também era celebrada a Eucaristia por oca-
sião da abertura do Ano Escolar, e na festa de Assunção. Era 
sempre celebrado pelo Sr. Cardeal Arcebispo, bispos auxi-
liares e demais bispos que tinham seminaristas na Faculda-
de de N. Sra. da Assunção. 

De 1980 a 1989, várias foram as ordenações presbiterais e 
diaconais realizadas na comunidade paroquial.

A partir de 1990, em todos os anos a Paróquia teve aumento 
signifi cativo da participação do povo nas celebrações, aumen-
to no número de casamentos, da catequese e dos cursos da 
escola da fé. Foram formados também os Conselhos de Pas-
toral Paroquial e da Administração Paroquial. No ano de 1990 
foi feita uma campanha para arrecadar fundos para a pintura e 
restauração dos vitrais da Igreja, fi cando bem mais apresentá-
vel, tanto no aspecto exterior como no interior da Igreja.

Em 1992, foi designado como coadjuntor da paróquia o 
Padre Pedro Carlos Cipolini, que então estudava na Facul-
dade de Teologia preparando a tese de mestrado e hoje é 
bispo da Diocese de Santo André.

Principal

O Livro de Tombo e Nossa História

Indicação do perímetro da paróquia e posição no bairro e na cidade Interior da paróquia Órgão eletrônico
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de 2003, mesma data de sua posse, vindo da Paróquia Santa 
Cândida, onde exercia como pároco há oito anos e meio. 

Em 2010 aconteceu a celebração do Jubileu de Ouro 
de ordenação Presbiteral do Bispo Emérito de Catanduva, 
Dom Antonio Celso de Queiroz, que foi bispo auxiliar da Ar-
quidiocese de São Paulo para a Região Episcopal Ipiranga, 
no período de 1975 a 2000.

A transferência do segundo pároco, Padre Vicente, foi reali-
zada pelo Sr. Cardeal Dom Odilo Pedro Sherer, para tomada de 
posse como Pároco na Paróquia Santo Afonso Maria de Ligório, 
no bairro da Água Funda, no dia 8 de fevereiro de 2014, às 18h.

Neste mesmo dia, toma posse como terceiro pároco, o 
Revmo. Padre Boris Agustin Nef Ulloa, que acumula o ser-
viço de professor de Teologia Bíblica na Pontifícia Universi-
dade Católica de São Paulo. o mesmo foi empossado por S. 
Ema. o Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer às 16h.

Exatamente nove meses após a posse do Pe. Boris, foi 
designado como Vigário Paroquial o Revmo. Pe. Israel Men-
des Pereira. 

Ambos, unidos com a comunidade em um só coração 
repleto de alegria, comemoram este Jubileu de Ouro.

Pe. Israel Mendes (vigário paroquial)

Jubileu de Ouro
Um caminho que se deixa de herança!

Neste ano de preparação para o Jubileu de Ouro da 
Paróquia Imaculada Conceição empreendemos, antes de 
tudo, um caminho de volta ao nosso passado, às nossas 
raízes. Este caminho nos permitiu redescobrir preciosidades: 
a beleza da arquitetura do templo construído dentro do 
Seminário Arquidiocesano e a estória de seminaristas, 
alguns hoje, Bispos Eméritos. Voltamos as estórias de famílias 
inteiras, que celebraram nesta igreja suas vidas.  Fomos ao 
passado e, lá, fizemos memória dos sacerdotes que por 
aqui passaram e que dedicaram sua vida,  seus trabalhos e 
esforços em prol da evangelização.

Quanta vida doada, quanto trabalho pastoral!

Chegamos até aqui com um tesouro de 50 anos nas 
mãos e dois grandes desafios: o presente e o futuro.

No presente, a necessidade de se edificar uma Igreja 
em estado permanente de missão, e o preparo de 
leigos e leigas, a organização de pastorais, grupos e 
movimentos, bem como o apoio às novas Comunidades. 
Sim, a edificação de uma comunidade forte e unida.

E o futuro? Ao escutarmos novamente o som das risadas 
das crianças em nossos jardins, ao nos depararmos com a 
alegria e disposição dos jovens, entendemos que o caminho 
percorrido até aqui tem motivo, significado, propósito...

Sim, rumo aos próximos 50 anos! Por eles, para eles, e 
para todo o povo que Deus nos enviar. Que encontrem 
nessa comunidade a força necessária para seguir o 
caminho, que celebrem aqui suas vidas, que levem 
adiante a mensagem do Cristo, do Amor e da Paz, isto 
tudo sedimentado no trabalho de tantos que passaram 
aqui e ainda passarão.

Que nossa esperança, resgatada neste tempo de 
preparaçao do jubileu seja este caminho aberto, livre 
que deixaremos de herança.

Pelas mãos de Maria, rumo aos próximos 50 anos!

300 anos do Encontro da Imagem de Aparecida

100 anos da Aparição de Nossa Senhora em Fátima

50 anos da Paróquia Imaculada Conceição

Ligia Velardi

Interior da paróquia 
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Horário das Missas 
Segunda-feira:  . . . . . . . . . . . . . . .  7h, 12h  

Terça-feira:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7h

Quarta-feira:   . . . . . . . . . . . . . . . . . .7h, 12h 

Quinta-feira:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7h 

Sexta-feira:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7h

Sábado:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16h

Domingo:   8h30, 10h30 e 18h30

23 de Junho: Missa Votiva do 
Sagrado Coração de Jesus  às 7h

e Adoração ao Santíssimo 
Sacramento das 7h30 às 21h

Todo dia 08 de cada mês: Missa 
Votiva da Imac. Conceição  às 12h
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Aniversariantes dizimistas de JUNHO/2017
Ana Maria G. Cerchiari
André Luiz Mussio
Carlos Antonio Marin
Clarice Polimento Benedicto
Comunidade Sagrada Familia
José Roberto da Silva
Maria Antonieta Ricciardi
Maria Lucilene Muniz da Silva
Maria Luzia de Freitas

Marina M. Grand Jeaan
Marines Beolchi Faggioni
Ronaldo Luiz Rodrigues

Publicação da Paróquia 
Imaculada Conceição
Av. Nazaré, 993 - São Paulo - SP 
Fone: (11) 2914-4066

Boletim Paróquia 
Imaculada

imaculadaipiranga.org

Uma produção da

Expediente:

Intenções de 
oração do mês:

Universal: Pelos res-
ponsáveis das nações, 
para que se empe-
nhem decididamente 
em pôr fim ao co-
mércio de armas, que 
provoca tantas vítimas 
inocentes.

DEPÓSITO POPULAR
Materiais para construção

R. Gama Lobo, 1152 - Ipiranga - SP
Tel.: 2063.4290 - 2129.8126

Cal • Areia • Ferro • Telhas
Cimento • Madeira

depositopopular.neveslobo@ hotmail.com

atelierbosio@gmail.com
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