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Palavra do Papa

“Maria conhece em primeira mão a vida de seus 
fi lhos. Uma mãe que está atenta e acompanha a 
vida dos seus. Vai onde não é esperada. No relato 
de Aparecida, nós a encontramos no meio do rio, 
cercada de lama. Aí, espera seus fi lhos, aí está com 
seus fi lhos, no meio de suas lutas e buscas.”

Papa Francisco
(Fonte: https://observatoriodaevangelizacao.wordpress.com)

Aparecida 300 anos
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Igreja de Cristo, Igreja missionária!!
 
Querid@s Paroquian@s,

Com alegria, estamos vivendo o mês missioná-
rio! Oremos e trabalhemos por uma Igreja em 
estado permanente de missão, como pedem 
nosso bispos latino-americanos no Documen-
to de Aparecida (2007), chamado que tem sido 
renovado pelo testemunho e ensinamento do 
Papa Francisco. Sim, é mais do que urgente 
formar as novas gerações e toda a Igreja nes-
te compromisso e ardor missionário que nasce 
do batismo. Impulsionados pelo Espírito Santo, 
somos impelidos a testemunhar nossa fé, espe-
rança e caridade em todas as realidades da so-
ciedade em que vivemos.
Dentro desse espírito, é que nosso cardeal arce-
bispo Dom Odilo Pedro Scherer convocou o Sí-
nodo Arquidiocesano cujo TEMA é:  CAMINHO 
DE COMUNHÃO, CONVERSÃO E RENOVAÇÃO 
MISSIONÁRIA tendo como LEMA: “DEUS HABITA 
ESTA CIDADE. SOMOS SUAS TESTEMUNHAS”.
Como pároco, convido e exorto todos os agen-
tes e membros de pastorais e todos(as) os(as) 
paroquianos(as) a se engajarem neste grande 
projeto de renovação pastoral e missionária. 
Nossa Paróquia pode e deve participar ativa-
mente, aprendemos muito com o Projeto Rumo 
ao Jubileu Paroquial. Por isso, tenho certeza que 
temos muito a contribuir a colaborar, com co-
ragem e determinação, com generosidade e 
oração. Juntos ofereçamos à nossa amada Ar-
quidiocese de São Paulo o que nossa Paróquia 
Imaculada Conceição tem de melhor, nossa ino-
vação pastoral e nossa renovação missionária.
A regulamento do Sínodo, estabeleceu que no 
ano de 2018 será vivida a fase sinodal paroquial. 
Por isso, no domingo - 22/10 – Como conclu-
são do Tríduo Missionário realizaremos nossa 
Assembleia Paroquial de 2017 cujo tema será o 
Sínodo. Discutiremos,  organizaremos e progra-
maremos nossas atividades pastorais e o modo 
como trabalharemos o tema do Sínodo em nos-
sa Paróquia. Você é nosso convidado! Venha ser 
Igreja! Ocupe seu lugar na Igreja de Cristo.

Pe. Boris A. Nef Ulloa
Pároco

Editorial
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Campanha Missionária

“A missão no coração da fé cristã”
 Queridos irmãos e irmãs!

 O Dia Mundial das Missões convida-nos a refletir nova-
mente sobre a missão no coração da fé cristã. De fato a Igreja 
é, por sua natureza, missionária; se assim não for, deixa de ser 
a Igreja de Cristo, não passando duma associação entre mui-
tas outras, que rapidamente veria exaurir-se a sua finalidade 
e desapareceria. Por isso, somos convidados a interrogar-nos 
sobre algumas questões que tocam a própria identidade 
cristã e as nossas responsabilidades de crentes, num mun-
do baralhado com tantas quimeras, ferido por grandes frus-
trações e dilacerado por numerosas guerras fratricidas, que 
injustamente atingem sobretudo os inocentes. Qual é o fun-
damento da missão? Qual é o coração da missão? Quais 
são as atitudes vitais da missão?

A missão da Igreja não é a propagação duma ideologia reli-
giosa, nem mesmo a proposta duma ética sublime. Através da 
missão da Igreja, é Jesus Cristo que continua a evangelizar e agir.
Lembremo-nos sempre de que, o Evangelho é uma Pessoa, 
que continuamente Se oferece e, a quem A acolhe com fé hu-
milde e operosa, continuamente convida a partilhar a sua vida 
através duma participação efetiva no seu mistério pascal de 
morte e ressurreição.  O Dia Mundial das Missões é a ocasião 
propícia para o coração missionário das comunidades cris-
tãs participarem, com a oração, com o testemunho da vida 
e com a comunhão dos bens, na resposta às graves e vastas 
necessidades da evangelização. 

Façamos missão inspirando-nos em Maria, Mãe da evangeli-
zação. Movida pelo Espírito, Ela acolheu o Verbo da vida na pro-
fundidade da sua fé humilde. Que a Virgem nos ajude a dizer o 
nosso “sim” à urgência de fazer ressoar a Boa Nova de Jesus no 
nosso tempo; interceda por nós, a fim de podermos ter uma 
santa ousadia de procurar novos caminhos para que chegue a 
todos o dom da salvação. 

Papa Francisco
Texto complrto: 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/missions/documents/papa-francesco_20170604_

giornata-missionaria2017.html
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Testemunhos Missionários

Irmã Maria Ana de Jesus, OCD

Partilho com os leitores a experiência do meu chamado. Hoje sou uma carmelita 
descalça de 47 anos, e 25 deles vividos no Carmelo, desde 2015 sirvo a Igreja no 

Marrocos, norte da África. Do que tenho lembrança de minha infância, parece que tudo 
começou quando assistia ao fi lme de um missionário italiano, no anfi teatro do colégio 
das Irmãs Salesianas. Eu tinha nesse tempo 9 anos de idade. Todo aquele trabalho junto 
aos pobres que ele fazia me impressionou e encantou tanto que senti o desejo de ser 
missionária. Os anos foram passando até que me encontrei com a grande mística espa-
nhola Santa Teresa. Senti-me fortemente atraída pela espiritualidade carmelitana, pois 
também caiu em minhas mãos o livro autobiográfi co “História de uma Alma”, de Santa 
Teresinha de Lisieux, padroeira das Missões. Neste momento tinha entre 18 e 20 anos, 
tempo em que cursava a faculdade de História. Nesse período fi z o discernimento do 
chamado do Senhor. Pensei fi nalmente que minha vocação missionária se realizaria no 
claustro de um mosteiro como o foi na vida de Santa Teresinha e de tantas milhares 
de outras monjas. Fui recebida em 1992 no Carmelo Santa Teresinha de Campinas, e aí 
empenhei minha juventude e os primeiros 23 anos de minha vida carmelitana até que 
em 2015 parti para o Carmelo de Tanger no Marrocos. Respondia a um chamado do 
Senhor através do Superior Geral da Ordem que desde 2010 pedia monjas para ajudar 
a comunidade de Tanger. Aqui estou num país cuja população é totalmente muçulma-
na. Os poucos cristãos são todos estrangeiros. Nós religiosos (as) somos muito queridos 
pela  população. De fato aqui no Marrocos entendi melhor a importância da vida reli-
giosa como presença cristã no mundo para além do cristianismo, bem como a beleza 
do serviço dos (as) religiosos (as)  em favor dos pobres e marginalizados. Com razão en-
tendeu Santa Teresa que o Senhor lhe dizia em certa ocasião que ela se lamentava de 
tantas debilidades na vida religiosa: que seria do mundo se não fossem os religiosos?

ASSEMBLEIA 
PAROQUIAL

22 de 
Outubro
Das 14h às 18h

Abertura do Sínodo 
Arquidiocesano na paróquia
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Monica Guarnieri

É assim que costumo definir os 6 
anos de África: realização de um 

sonho! Deus é Pai, realiza nossos sonhos 
mais extravagantes, porque nos AMA!!!!.

Vivi os 2 primeiros anos na Guiné, cuja 
capital é Conacri, pela ONG FIDESCO, 
fundada pela Comunidade Emanuel, 
de 2005-2007. Foram anos maravilho-
sos!!! Eu era a médica responsável por 
uma Unidade de Saúde na periferia de 
Conacri, que atendia a população mais 
carente da cidade. Uma médica de 500 
consultas por dia: 300 crianças, 100 con-
sultas de adultos e 100 mulheres grávi-
das (Pré-Natal), além dos 3 partos diários 
em média, na Maternidade que possuí-
amos associada à Unidade. Projeto lindo 
em parceria com a ONG Terre des Hom-
me (ONG humanitária suíça que hospi-
talizava as crianças mais graves).

Ao final dos 2 anos de missão, retor-
nei ao Brasil para terminar meu curso de 
Teologia, na PUC-SP (na época: Assun-
ção), trabalhei no Serviço Público, mas 
no coração batia o desejo imenso de 
retornar ao Continente Africano. Como 
trabalho no Brasil com HIV pediátrico 
desde o ano 2000, tinha muita vontade 
de conhecer a realidade da AIDS no sul 
da África, onde se encontram as maio-
res prevalências (alguns países chegam 
a ter 33% da população contaminada 
com o vírus HIV.

Em janeiro de 2010 foi possível reali-
zar este sonho através da ONG Médicos 
sem Fronteiras, em Maputo, capital de 
Moçambique para uma missão onde 
seria a Coordenadora Pediátrica de 3 

Cleiton e Letícia

Como Pastoral Familiar pudemos 
viver um testemunho bonito jun-

to à Capelinha da Imaculada Conceição. 
No mês de setembro iniciamos a ação 
de rezar o terço com as famílias que re-
cebem a visita da capelinha da Imacu-
lada Conceição. A família sorteada para 
levar a capelinha para casa na missa das 
18:30 h do dia 10 de setembro recebeu-
-nos de braços abertos. Nós e o casal 
Gabriela e Daniel rezamos em família na 
presença da Imaculada e vimos a fé da-
quela família renovar-se naquele dia. Foi 
nos relatado que nesta semana eles es-
tavam muito apreensivos com proble-
mas de saúde na família e que aguarda-
vam resultados de exames importantes. 
A oportunidade de levar a capelinha da 
Imaculada para casa renovou a fé desta 
família e a confiança em Deus foi impor-
tante para receberem os resultados dos 
exames que foram satisfatórios e assim 
as preocupações com os problemas de 
saúde foram amenizadas. Para nós, o 
momento da oração do terço foi mui-
to profundo, pois vimos a família sentir 
a vontade de viver e permanecer em 
Cristo. A intercessão da Imaculada foi es-
sencial para renovar a fé e a esperança 
desta família!

Testemunhos Missionários

projetos: na própria capital – Mavalane, 
Tete (norte do país) e Angonia (projeto 
rural situado na fronteira com o Malawi).

Após estes 18 meses de Moçambique, 
voos mais altos me aguardavam, per-
maneci 2 anos e meio trabalhando jun-
to à Coordenação da Pediatria de MSF, 
viajando a partir de Bruxelas, visitando 
os vários projetos, dando treinamentos, 
propondo melhorias no atendimento à 
criança, conhecendo várias equipes, vá-
rios países, variadas culturas. Experiência 
riquíssima de vida!!!!

“Lá na barca eu deixei o meu barco, 
junto a Ti procurei outro mar!!!!” Sempre 
soube que essas palavras eram PARA 
mim!!! Maravilha!!! Sou muito feliz por 
toda essa história de vida!!! Muito Grata 
a Deus pelas maravilhas que tem reali-
zado!!! Como prosseguir? Onde viver a 
missão hoje? De que forma? Rezemos! É 
na oração que a Vontade do Pai vai se 
revelando pouco a pouco!!! Essa união 
de vida com Ele nos leva a uma realiza-
ção humana cada vez maior e nos abre a 
muitas possibilidades de VIDA e DOM!!!
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Hingrid Avelaneda

O lá, meu nome é Hingrid, tenho 
23 anos e no ano de 2016 parti-

cipei da Escola de Misericórdia e Missão 
na Paróquia Imaculada Conceição, onde 
pude perceber a sede de Deus por um 
passo a mais na minha vida Cristã.

Então, por providência de Deus pude 
ir à Salvador/BA onde acontece a Em-
manuel School Of Mission (ESM), anima-
da pela Comunidade Emmanuel, que 
também é responsável pela Paróquia 
Nossa Senhora dos Alagados e São João 
Paulo II, lá vivi durante seis meses com 
treze jovens de seis nacionalidades. Um 
lugar especial para Deus, por onde pas-
saram três de seus amigos íntimos, San-
ta Teresa de Calcutá, São João Paulo II e 
Beata Irmã Dulce dos pobres.

Assim, pudemos viver a Missão no 
Hospital da Irmã Dulce, que começou 
em um galinheiro e hoje é referência 
em muitos serviços. Nós, estudantes da 
ESM, voluntários no Hospital experimen-
tamos a gratuidade do “ir ao encontro”, 
do olhar, ouvir e amar o próximo como 
Jesus o quer Amar, dar e receber parti-
lhar o sofrimento, a alegria, o carinho de 
cada idoso, o amor de mãe que acom-
panha seu fi lho em situações hospita-
lares das mais difíceis, o desamparo do 
órfão, viver de perto o amor que jorra 
do coração de Jesus Crucifi cado.

 Mas a verdade é que a Vida do Cristão 
não se sustenta sem Oração, pois por 
ela cresce a certeza do amor de Deus 
pelos pequenos, por ela é possível reno-
var sempre, pelo Espírito Santo, a rotina 
e a Graça de viver a Missão.

Equipe Evangelização

H á quase dois anos temos visi-
tado o Cora Residencial, um lar 

de idosos que fica dentro do territó-
rio de nossa comunidade paroquial. 
De verdade não imaginávamos que 
íamos colher tantos frutos em tão 
pouco tempo por termos ainda pou-
cas forças (voluntários). 

Das orações do Santo Terço semanais 
e também das celebrações fazemos a 
experiência de cada vez mais entrar na 
realidade sofrida de cada idoso.

As visitas semanais deixaram de ser 
momentos só celebrativos, hoje temos 
a graça de partilhar também, depois da 
confi ança conquistada, a vida, alegrias, 
dores, frustrações e conquistas que 
cada irmão e irmã naquele lugar, nosso 
pedaço do céu, traz no coração. 

Suas dores e alegrias são também 
as nossas.

Deus os abençoe, e venha participar 
conosco desta aventura. Todas as quin-
tas feiras às 16h, oração do Santo Terço, 
e aos sábados Missa ou Celebração da 
Palavra às 10h.
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Sínodo Arquidiocesano

As etapas do Sínodo

A primeira etapa do sínodo arqui-
diocesano – “caminho de comu-
nhão, conversão e renovação mis-
sionária” - envolve as paróquias e 
as diversas expressões comunitá-
rias da vida eclesial dentro delas. A 
etapa se estenderá por todo o ano 
de 2018 e corresponde ao “ver”, 
no método do caminho sinodal, 
devendo envolver amplamente as 
comunidades das paróquias.

É a primeira etapa preparatória 
para a assembleia arquidiocesana 
do sínodo e tem os objetivos prin-
cipais de promover a re� exão e a 
tomada de consciência sobre a vida 
e a missão eclesial que se expressa 
“nas bases” da Igreja, em cada co-
munidade local. Essa re� exão, que 
ocupará os primeiros meses do sí-
nodo nas paróquias, até maio de 
2018, é importante e ajudará a fazer 
uma veri� cação sobre a real situ-
ação da Igreja na arquidiocese de 
São Paulo, a partir das paróquias, 
“comunidades de comunidades”.

As paróquias contarão com um 
subsídio preparado pela Comissão 
de Coordenação Geral do sínodo. 
A re� exão será feita em grupos di-
versos, a serem organizados pelas 
mesmas paróquias. Para isso, será 
necessário preparar um bom nú-
mero do “animadores paroquiais” 
do sínodo, para colaborar na orga-
nização dos grupos e na promoção 
da re� exão proposta. Um primeiro 
encontro de preparação para esses 
animadores paroquiais já acontece 
no dia 16 de setembro, para todas 
as paróquias da arquidiocese.
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Testemunho Taekwondo Testemunho Jovem

Paulo Eduardo Magnon

Desde meus primeiros contatos 
com a arte que se deu no tempo 

em que eu servia na FAB, em 1998, até 
hoje esse interesse só aumenta. Foi nes-
sa atividade que aprendi valores inesti-
máveis, com meus professores e amigos 
que adquiri nesse “DO” (caminho).

Quando alcancei a faixa preta perce-
bi que o que eu tinha aprendido até 
então não podia encerrar-se em mim; 
eu tinha que passar adiante, de forma 
gratuita. Minha profissão garantia mi-
nha independência financeira.

Em março de 2015, conversando com 
o padre Israel, pensamos em oferecer a 
atividade para crianças e adolescentes, 
favorecendo a aproximação delas com 
a igreja e também meios para seu de-
senvolvimento físico, social e cultural.  

Conheci a Mirian na pastoral litúrgica, 
que me apoiou e orientou na criação 
de um projeto, com aulas de Taekwon-
do, aos sábados pela manhã.  Apesar 
das dúvidas, conseguimos avançar 
com entusiasmo e muito trabalho para 
equacionar ltodos os desafios. Inicia-
mos os trabalhos com apenas três 
crianças, sem equipamentos e muitas 

Magno Fonzar, SDB

V ivemos em uma sociedade mar-
cada pela “Cultura Jovem”. De 

modo que ser jovem hoje não se refere 
somente à idade, mas a um modo de ser 
e agir (bem como, a um modo de consu-
mir). Todos nós amamos uma novidade e 
vibramos com a agilidade das coisas. 

Diante disso nos perguntamos: em 
tempos de “Cultura Jovem”, porque 
ainda temos dificuldades em lidar com 
os jovens de fato?!

Bem, precisamos falar das chamadas 
juventudes! Primeiro a juventude ideal, 
que é aquela estampada nas mídias 
mais diversas: revistas, outdoors e co-
merciais de todo tipo. É a juventude 
futuro, de altas e novas conquistas. 
É também – vale dizer – a juventude 
produto. O conceito mais lucrativo ao 
comércio: pois, ao se vender o que é 
jovem, vende-se o que é futuro já hoje. 

Pois bem, entre a juventude ideal e 
real, está a juventude de fato. O jovem 
que existe para além desses extremos 
e que vive em crise nesse paradoxo: 
das expectativas e dos descréditos. Ao 
mesmo tempo que tanto se espera da 
juventude, fecham-lhe as portas para 
muitas oportunidades.

Portanto, é mais que urgente olhar-
mos o jovem de fato, que se coloca a 
nossa frente e que precisa de nossa 
acolhida e ajuda nesse momento cru-
cial de sua vida.

Em nossos ambientes paroquiais é in-
dispensável o encontro e o diálogo com 
o jovem distante dos preconceitos (ide-
ais e reais), para que ele sinta e saiba que 
é Igreja. Afinal: é ele o hoje e o amanhã 
na Igreja, como lembra Francisco.

dificuldades. Surpreendi-me com o en-
tusiasmo das crianças.

Começamos a receber doações de 
amigos do taekwondo; nossos primei-
ros equipamentos foram doados pelo 
professor (agora Mestre) Marcelo. Três 
raquetes, um aparador e dez uniformes. 

Quando a demanda de alunos au-
mentou, de tal maneira que sozinho, 
atendi quinze crianças iniciantes, cada 
uma com diferentes necessidades. Es-
forçava-me para dar atenção especial 
para cada aluno. Vários amigos meus, 
de forma esporádica, começaram a 
auxiliar-me nas aulas.

Mas continuávamos sem materiais 
adequados, sem uniformes, pois pou-
cos eram os alunos que podiam com-
prá-los, e sem tatames. 

Finalmente, todo o esforço foi re-
compensado com o apoio que re-
cebemos do Vereador, sr. Aurélio 
Nomura. Este, verificando que havia 
um projeto pedagógico em franca 
ascensão, atendeu a solicitação do 
padre Boris e doou a quantidade de 
tatames por nós indicada. O que ne-
cessitávamos para incluir mais crian-
ças, adolescentes e adultos. 

As aulas agora acontecem aos sá-
bados e, contando com o trabalho do 
mestre Marcelo, também interessado 
na melhoria da didática, acrescentou 
mais uma aula às terças-feiras, à noite.

A todos que cooperaram nessa 
obra evangelizadora, nossos agrade-
cimentos, pedindo a Deus que nos 
propicie sabedoria para entender 
como bem caminhar nessa trajetória, 
amparando e ensinando a juventude 
e todos que nos procuram.
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Há 300 anos, um grupo de pescado-
res saiu como de costume para lançar 
suas redes. Saíram para ganhar a vida 
e foram surpreendidos por um achado: 
em suas rotinas são encontrados por 
uma pequena imagem (primeiro o cor-
po, depois a cabeça) toda coberta de 
lama. Era Nossa Senhora da Conceição, 
imagem que durante 15 anos permane-
ceu na casa de um deles, e aí os pesca-
dores iam para rezar e Ela os ajudava a 
crescer na fé. Ainda hoje, 300 anos de-
pois, Nossa Senhora Aparecida nos faz 
crescer e nos mergulha num caminho 
de discípulos. Aparecida é toda ela uma 
escola para aprender. E, a esse respeito, 
gostaria de destacar três aspectos.

(1) O primeiro são os pescadores. Não 
eram muitos, um grupinho de homens 
que cotidianamente saíam para encarar 
o dia e enfrentar a incerteza que o rio 
lhes apresentava. Homens que viviam 
com a insegurança de nunca saber qual 
seria o “ganho” do dia; incerteza nada fá-
cil de gerir quando se trata de levar o ali-
mento para casa e, sobretudo, quando 
nessa casa há crianças para alimentar. 
Os pescadores são esses homens que 

Principal

conhecem a ambivalência da genero-
sidade do rio e a agressividade de seus 
transbordamentos. Acostumados a en-
frentar durezas com resistência e teimo-
sia, não deixam – porque não podem 
– de lançar as redes.

(2) O segundo aspecto é a Mãe. Ma-
ria conhece em primeira mão a vida de 
seus filhos. Uma mãe que está atenta e 
acompanha a vida dos seus. Vai onde 
não é esperada. Maria aparece ali onde 
os pescadores lançam as redes, ali 
onde esses homens tentam ganhar a 
vida. Aí está ela.

(3) Por último, o encontro. As redes 
não se encheram de peixes, mas, ao 
contrário, de uma presença que lhes 
encheu a vida e lhes deu a certeza que 
em suas tentativas, em suas lutas, não 
estavam sós... E essa presença se fez 
comunidade, Igreja. As redes não se 
encheram de peixes, se transformaram 
em comunidade.

Viemos como filhos e como discípu-
los para escutar e aprender o que é que 
hoje, 300 anos depois, este aconteci-

Mensagem do Papa Francisco sobre os 300 anos de Aparecida

mento continua nos dizendo. Aparecida 
(seja aquela aparição, como hoje a ex-
periência da Conferência) não nos traz 
receitas, mas chaves, critérios, pequenas 
grandes certezas para iluminar e, sobre-
tudo, “acender” o desejo de retirarmos 
qualquer roupagem desnecessária e 
voltar à atitude que plantou a fé nos 
inícios da Igreja e, depois, fez de nosso 
Continente a terra da esperança.

Fragmentos da Carta do Papa Francis-
co aos bispos latino-americanos, no dia 
8 de maio de 2017.

Texto completo:  https://observatoriodaevangelizacao.word-

press.com/2017/05/11/provocante-carta-do-papa-francisco-

-aos-bispos-reunidos-na-assembleia-do-conselho-episcopal-

-latino-americano-celam/
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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

1ª Quinta-feira do mês:   
Adoração ao Santíssimo 
Sacramento das 15h às 21h  
(após o terço da misericórdia)

1ª Sexta-feira do mês:  
Missa Votiva do Sagrado 
Coração de Jesus  às 7h

Todo dia 08 de cada mês: 
Missa Votiva da Imaculada 
Conceição  às 12h

8 - Boletim da Imaculada

Aniversariantes dizimistas de OUTUBRO/2017
Adriana Consulin

Conceição de Jesus Grassi Fernandes

Eliana Colombo de Melo

Everaldo Jenuino de Lima

Gustavo Adolfo Pedrosa D.Santos

Isabel Cristina Gonzaga

Luzia A. D. Kimura

Maria Leonor Silva de Moraes Falco

Maria Luiza Domingues

Maria Vicentina R. Matteo

Miriam Miranda Barone

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: Pelo mundo do trabalho, para que sejam assegurados a todos o 
respeito e a tutela dos direitos e seja dada aos desempregados a possibilida-
de de contribuírem para a edificação do bem comum.

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

ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066

Paulo Ferreira da Costa

Pedro Amaral Filho

Sonia Maria Ribeiro Bueno

Suzeti de Souza Godinho

Valter Rossatti França

Yurimi Akamine
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