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Palavra do Papa

“Neste dia de alegria, todos somos chamados a 
contemplar o Menino Jesus, que devolve a esperança 
a todo o ser humano sobre a face da terra. Com a sua 
graça, demos voz e demos corpo a esta esperança, 
testemunhando a solidariedade e a paz”

Papa Francisco
(Fonte: http://www.agencia.ecclesia.pt/)(Fonte: http://www.agencia.ecclesia.pt/)(Fonte: http://www.agencia.ecclesia.pt/

Retrospectiva 2017
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Tempo de Natal

Com o coração exultan-
te de alegria chegamos 
ao final de mais um ano.   
 
São vários os motivos 
para louvar a Deus: a che-
gada dos seminaristas 
salesianos, o aumento na 
participação das pessoas 
nos grupos e pastorais, a 
conclusão do Jubileu de 
Ouro Paroquial, o premia-
ção que por meio do pá-
roco nossa comunidade 
recebeu da Arquidiocese 
de São Paulo: a medalha 
São Paulo Apóstolo, tan-
tos momentos celebrati-
vos vividos com entusias-
mo, a abertura do Sínodo 
Arquidiocesano em nossa 
paróquia. Enfim, canta-
mos com a Virgem Ima-
culada: “O Poderoso fez 
maravilhas...” Agradece-
mos a cada pessoa que 
colaborou, e que conti-
nuará colaborando com 
está pequena parcela da 
igreja de Cristo aqui no 
bairro do Ipiranga, para 
que assim possamos re-
fletir sempre mais a Sua 
luz, sendo sinais vivos 
do Seu Reino de Amor. 
 
Com gratidão, desejamos a 
tod@s um Santo e Feliz Na-
tal com um Ano Novo re-
pleto das bênçãos de Deus!

Pe. Boris A. Nef Ulloa
Pe.  Israel Mendes Pereira

Editorial
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Testemunho Missionário

Ir. Maria Teresa 
da Sagrada Família Bezerra de Souza

Sou da Congregação das Irmãs de 
São José de Cluny.

Trabalho na FUNSAI – Fundação Nos-
sa Senhora Auxiliadora – como forma-
dora de dois grupos de coroinhas, Ca-
tequese de Adultos e também na área 
de artes, quando necessário. E procuro 
ajudar nos momentos de festa naquilo 
que me é possível.

Na Paróquia: Participei como Minis-
tra da Eucaristia na Matriz e levando a 
Eucaristia para idosos e doentes. Visitei 
várias famílias, especialmente nas se-
manas missionárias e ajudei também 
na missão nas ruas. Semanalmente, visi-
tei o residencial Cora e rezei o terço com 
idosos residentes.

Agradeço a Deus esses três anos de 
verdadeira vivência Evangélica, tanto o 
que pude aprender com nossos bons 
padres: Boris e Israel, quanto com o nos-
so povo tão dedicado e participativo. 

Deus vos guarde sempre fiéis e a to-
dos o meu sincero obrigada.

José Júnior, SDB

Sou José Júnior, salesiano de Dom 
Bosco em formação ao presbiterado.

A experiência de Deus revelada 
e experimentada junto com o seu 
Povo e os nossos pastores, P. Bóris 
e P. Israel, contribuiu fortemente no 
meu discernimento vocacional como 
cristão, religioso e futuro presbítero. 
Destaco a organização da Paróquia, 
na qual a participação dos fiéis leigos 
é estimulada e percebida em todos 
os eventos, pastorais e conselhos 
paroquiais, como também a acolhi-
da que é dada a todos os membros 
da Igreja e visitantes, entre os quais 
os nossos irmãos de outras religi-
ões (ecumenismo e diálogo inter-
-religioso). Por fim, a fraternidade e 
testemunhos presbiterais de nossos 
pastores, que me incentivam à busca 
pelo respeito, diálogo e partilhas dos 
dons recebidos.
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Testemunho Missionário

Ir. Celia

Nasci no interior de São Paulo, numa 
colônia japonesa em Jacutinga. Meus 
pais eram budistas, e constituíram uma 
família de 12 fi lhos. Nossa prática reli-
giosa era o budismo.

Decidi seguir a vida religiosa aos 27 
anos, meus pais estavam arranjando o 
meu casamento. Para minha surpresa 
eles me deram apoio a escolha que quis 
fazer. Em 1982 conheci a Congregação 
das Imãs de São José de Cluny, e assim ini-
ciei a minha caminhada vocacional. Sou 
muito feliz e rezo diariamente que outras 
jovens sejam chamadas também por 
Deus para consagrar suas vidas no segui-
mento de Jesus Cristo. Como paroquia-
na da Imaculada Conceição fi co feliz ao 
perceber nestes três anos o crescimento 
da Paróquia a partir do Censo Paroquial, 
graças a ação inovadora e corajosa dos 
padres Boris e Israel e, de todas as pessoas 
envolvidas nesta grande missão. 

Agradeço a Deus as experiências vivi-
das na Paróquia e no CAJ (FUNSAI), por 
tudo o que aprendi e levo comigo, as 
histórias construídas ao lado de pessoas 
que testemunham sua fé verdadeira no 
Cristo, o enviado do Pai. Peço a Deus Tri-
no, a Virgem Imaculada e a Bem-Aventu-
rada Ana Maria Javouhey, que todos os 
paroquianos da Imaculada perseverem 
na sua fé, participem, colocando seus 
dons e talentos a serviço da Paróquia.

Sebastião Júnior, SDB

Sou Sebastião Júnior, SDB. Seminaris-
ta, religioso salesiano de Dom Bosco. 

Tenho 25 anos. Sou natural do Es-
tado do Espírito Santo. Meus queri-
dos amigos paroquianos, meus ir-
mãos em Cristo! Sou especialmente 
grato pela amizade que nutro por 
este especial lugar, por esta paró-
quia! Pelos jovens que, de alguma 
forma, pude ajudar no caminho se-
guro para a felicidade completa que 
é Deus, os quais são a imagem do 
próprio Deus em minha vida; pelas 
liturgias (que tanto amo), das quais 
participei com alegria do fundo do 
coração; pelas maravilhosas experi-
ências que jamais esquecerei. Talvez 
vocês não façam ideia de como este 
tempo foi especial para mim. Quero 
continuar mais um tempo com vo-
cês. À Paróquia Imaculada Concei-
ção, ao Pe. Boris e ao Pe. Israel, eu 
agradeço imensamente por fazerem 
parte da minha vida. Sem dúvida, 
nestes anos de preparação rumo ao 
ministério ordenado, eu não poderia 
ter mestres melhores do que vocês 
para me ajudar neste caminho for-
mativo. Deus os abençoe!

Sínodo Arquidiocesano

‘Os jovens terão 
representação no sínodo?’

No encerramento da Jornada 
Mundial da Juventude, o Papa 
Francisco dirigiu uma palavra de 
incentivo aos jovens, falando da 
alegria da juventude e apresen-
tando o então Beato José de An-
chieta como modelo de vida apos-
tólica. Re� etindo sobre a beleza da 
juventude, o Papa também apon-
tou para uma grande responsabi-
lidade: a evangelização de outros 
jovens.
O sínodo da Arquidiocese de São 
Paulo será uma grande oportu-
nidade para que os jovens par-
ticipem e ajudem a descobrir e 
consolidar novos caminhos para a 
evangelização na grande cidade. 
Os jovens que já estão compro-
metidos em nossas comunidades, 
ou que estão nas escolas e nas uni-
versidades, que trabalham e que 
ajudam a cuidar de suas famílias, 
terão sua representação e partici-
pação tanto nas paróquias, como 
no Setor Juventude.
Ao longo do processo sinodal, a 
juventude será ouvida e poderá 
ajudar a descobrir quais são os an-
seios e esperanças dos jovens de 
hoje. Seguindo os passos de São 
José de Anchieta, os jovens vão 
ajudar a fazer outros discípulos-
-missionários, dispostos a teste-
munhar a fé na metrópole.
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MAR - Encontro Pastoral Familiar
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retrospectiva
Apostolado da Oração
Em 19 de fevereiro deste ano, em Missa Solene, pre-
sidida pelo nosso Bispo Regional Dom José Roberto 
Fortes Palau, iniciamos, junto com toda a Comunidade, 
o Apostolado da Oração! Dia de festa, pois também ini-
ciava seus trabalhos a Pastoral Familiar.
Estavamos em quatro membros fundadores; mas na Ce-
lebração mais quatro membros receberam a fita de zela-
dores. Fomos exortados a sermos a “Caridade Orante” e a 
prestarmos nossa ajuda à Paroquia em todas as atividades 
mas, sobretudo, no suporte da oração e no oferecimento 
diário de nossas vidas, contribuindo assim para a edifica-
ção desta “Igreja em saida” que precisamos ser.
Hoje, somos 15 membros! Além de prestar nosso tra-
balho nas diversas pastorais e movimentos, estamos 
inseridos nas atividades Arquidiocesanas, no apoio e 
divulgação do Sínodo, e também participando ati-
vamente da Recriação do Apostolado, além de fazer 
parte da Rede Mundial de Oração do Papa.
Muitos desafios e novas atividades nos esperam em 
2018! O grupo construiu um laço de fraternidade e ca-
rinho mutuos, um profundo comprometimento, que 
nos asseguram a base para tudo o que virá!
Jesus, manso e humilde de coração: 
Fazei o nosso coração semelhante ao vosso.

FEV - Acolhida aos Salesianos

ABR - Oficina de Oração

ABR - Taekwondo

MAR - Projeto Dança e Saúde

MAR - 1º Retiro Paroquial 
de Quaresma

MAI - Oratório Festivo

FEV - 1 º Encontro 
Apostolado da Oração

JUN - Arraia da Imaculada | PUC

FEV - Grupo de visita ao CORA

Pastoral Familiar
Motivos para louvar e engrandecer o nome do senhor não 
faltam. Como Maria, queremos dizer que Ele fez por nós 
maravilhas durante este ano de 2017 na Pastoral Familiar. 
Primeiramente suscitou em vários casais o desejo de ser-
vir às famílias de nossa comunidade e, durante todo o 1º 
semestre, mantivemos reuniões quinzenais de formação 
dos conceitos fundamentais para a implantação desse 
ministério tão necessário. Agora estamos nos subdividindo 
em setores (Pré-matrimonial, Pós-matrimonial e Casos 
especiais) para trabalharmos especificamente as necessi-
dades das famílias, seja em sua preparação – com crianças, 
jovens, namorados e noivos –, seja em seu auxílio – com os 
casais, num mundo tão conturbado que insiste em atacar o 
casamento e que subverte os valores fundamentais para a 
educação dos filhos. Com Maria e sua Capelinha, passamos 
a rezar o terço em família nas casas, fizemos uma caminha-
da de formação com um jovem casal rumo ao Sacramento 
do Matrimônio que irão efetivar em 2018 e estamos plane-
jando algumas atividades para o ano que vem. “O Podero-
so fez em nós maravilhas e santo é o seu nome!”

Cristiane e Gustavo Daltro Santos
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Boletim da Imaculada - 5

2017

ABR - Oficina de Oração

ABR - Taekwondo

MAR - Projeto Dança e Saúde

MAR - 1º Retiro Paroquial 
de Quaresma

MAI - Oratório Festivo

JUN - Corpus Christi

JUN - Arraia da Imaculada | PUC

FEV - Grupo de visita ao CORA Pastoral catequetica
A Pastoral catequética realizou neste ano de 2017 
um belo trabalho de acolhida e preparação para os 
sacramentos da iniciação. Um bom grupo de adultos 
aceitaram o desafio de viver a fé cristã e católica em 
suas vidas; oito crianças receberam o sacramento 
da Eucaristia e um alegre grupo de adolescentes 
iniciaram sua preparação para o sacramento da 
confirmação. Novos catequistas e projetos surgi-
ram como planejamento e expectativa para o ano 
vindouro com a implantação da Infância e Adoles-
cência Missionária. Com alegria concluímos este 
ano ofertando a Deus todo o serviço realizado com 
amor e dedicação que contribuí na boa formação na 
fé para nossas crianças e adolescentes.

Clarice Alves de Macedo 
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OUT - Entrega da Medalha 
São Paulo Apóstolo

OUT - Entrega da campanha 
de arrecadação de brinquedos

Pastoral Missão e Caridade
Essa pastoral tem como finalidade, auxiliar a paróquia, 
dando suporte aos eventos programados, preparar 
e coordenar a acolhida dos participantes de todas as 
atividades que são realizadas, como missões, retiros, 
confraternizações, campanhas sociais (crianças, ado-
lescentes, jovens, adultos, gestantes, idosos, etc.) 
Ajudamos também na providencia de recursos, no 
Teatro de Natal, na Semana Santa, nas Capelinhas 
Itinerantes da Imaculada Conceição. 
Uma vez por mês, projetamos um filme religioso 
para os paroquianos, acolhendo-os com um peque-
no lanche. Tudo isso , para que haja um bom entro-
samento entre todos.
Mesmo parecendo árido nosso trabalho, ele é muito 
gratificante. Dinheiro algum paga nossa alegria ao 
conhecermos a criança que foi benificiada ,com saú-
de , e os pais agradecidos. A emoção dos pequeninos 
recebendo os brinquedos, doados com amor pelos 
paroquianos . O impacto e expectativa causado pelos 
teatros do Natal e da Semana Santa. Depois de um ano 
e meio da implantação das “capelinhas itinerantes “ ver 
que deu certo e que os paroquianos vêem pedir para 
participar do sorteio. Louvamos ao Senhor por tantas 
bênçãos. Que Deus seja louvado por tudo o que nos leva 
a experimentar na ajuda ao próximo.

Vilma Gilberti Ribeiro de Sousa

JUN - Bazar do Jubileu Pastoral do Empreendedor
 Com a crise político-econômica de nosso país a ideia 
de dar ao empreendedor um espaço onde pudessem 
ser acolhidos e compreendidos em nossa igreja foi re-
acesa por mim através do projeto aprovado e incen-
tivado pelo nosso Pároco Pe. Boris. Agora contando 
com uma equipe de 11 empreendedores a Pastoral do 
Empreendedor não pára de crescer. 
O que é a Pastoral do Empreendedor?
A Pastoral do Empreendedor diferente de uma associa-
ção de empreendedores católicos ou algo parecido, ela 
está ligada diretamente à paróquia e à diocese, como to-
das as outras pastorais, onde o modelo é o Bom Pastor e 
o diretor espiritual é o pároco ou outro padre designado.
O que faz a Pastoral do Empreendedor?
A Pastoral fomenta no empreendedor a espiritualida-
de, ensinando-o a orar com os acontecimentos do co-
tidiano e ter uma postura de fé diante dos obstáculos. 
Para o próximo ano já está previsto além dos encontros 
com mini-palestras com dinâmicas de grupo, bimes-
trais, missas mensais direcionadas aos emprendedores, 
retiros, almoços/jantares e feiras do empreendedor. 
MISSÃO: Fomentar nas pessoas com perfil empreen-
dedor, a confiança ilimitada em Deus e a ética cristã, 
tendo Jesus como referência. 
“Não havia necessitados entre eles” (At 4, 34)

Izabel Cristina L. Stevanatto

NOV - Coordenação e encontros 
da Pastoral do Empreendedor

SET - 2º Retiro Paroquial

OUT - Solenidade de Aparecida
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Grupo de Músicos e Cantores Nossa Senhora de Guadalupe

É com grande alegria que finalizamos 
a primeira parte do projeto ‘Violonistas da 
paróquia Imaculada Conceição’. 

Foram quatro meses e 15 dias de estu-
do e trabalho, preparando um repertório 

de 8 músicas para a celebração da missa 
do dia 8 de dezembro, festa da Imaculada. 

Vamos acolher com carinho os doze 
aprendizes de violão, que nesse dia ofer-
tarão os seus dons a serviço da igreja.

Anunciamos a vinda de Cristo: não ape-
nas a primeira, mas também a segunda, 
muito mais gloriosa. Na primeira vinda, 
ele foi envolto em faixas e reclinado num 
presépio; na segunda, será revestido num 
manto de luz. Na primeira, ele suportou 
a cruz, sem recusar a sua ignomínia; na 
segunda, virá cheio de glória, cercado de 
uma multidão de anjos. E assim como dis-
semos na primeira: Bendito o que vem em 
nome do Senhor (Mt 21,9), aclamaremos 
de novo, no momento de sua segunda 
vinda, quando formos com os anjos ao 
seu encontro para adorá-lo: Bendito o que 
vem em nome do Senhor. 

Paulo se refere as duas vindas quan-
do escreve a Tito: A graça de Deus se 
manifestou trazendo salvação para 
todos os homens. Ela nos ensina a 
abandonar a impiedade e às paixões 
mundanas e a viver neste mundo com 

equilíbrio, justiça e piedade, aguar-
dando a feliz esperança e a manifesta-
ção da glória do nosso grande Deus e 
Salvador, Jesus Cristo (Tt 2,11-13). Pau-
lo fala da primeira vinda, pela qual dá 
graças, e da segunda que esperamos.

Por isso, o símbolo da fé que profes-
samos nos é agora transmitido, convi-
dando-nos a crer naquele que subiu 
aos céus, onde está sentado à direita 
do Pai. E de novo há de vir, em sua 
glória, para julgar os vivos e os mor-
tos; e o seu reino não terá fim.

Para esse mistério nos preparamos to-
dos os anos no Advento e o celebramos 
de forma solene no Natal do Senhor, 
lembrando que Ele veio a nós pequeni-
no e indefeso, e assim, nos deu a graça 
de participar de sua vida gloriosa.

Das Catequeses de São Cirilo de Jerusalém, bispo, Séc. IV, PG 
33,870-874.

Advento e Natal - As duas vindas 

Principal

Serviço

A Igreja no Brasil vai celebrar, no 
período de 26 de novembro de 2017, 
Solenidade de Cristo Rei, a 25 de no-
vembro de 2018, o “Ano do Laicato”. 

O Ano do Laicato terá como objetivo 
geral: “Como Igreja, Povo de Deus, ce-
lebrar a presença e a organização dos 
cristãos leigos e leigas no Brasil; apro-
fundar a sua identidade, vocação, es-
piritualidade e missão; e testemunhar 
Jesus Cristo e seu Reino na sociedade”.

Pretende ainda dinamizar o estudo e 
a prática do documento 105: ‘Cristãos 
leigos e leigas na Igreja e na Socieda-
de’ e demais documentos do Magis-
tério, em especial do Papa Francisco, 
sobre o Laicato; e estimular a presença 
e a atuação dos cristãos leigos e leigas, 
‘verdadeiros sujeitos eclesiais’ (DAp, n. 
497a), como “sal, luz e fermento” na 
Igreja e na Sociedade.“

O Ano do Laicato vai estimular a 
participação e presença efetiva dos 
cristãos leigos na sociedade e isto leva 
o cristão leigo a tornar-se, de fato, um 
missionário na família e no trabalho, 
onde estiver vivendo, provocando 
que aconteça a justiça e a paz.

Nossa Paróquia espera que a comu-
nidade use a criatividade ao planejar e 
vivenciar as ações locais para vivermos 
como sal, luz e fermento na sociedade.

Ano do Laicato vai 
estimular protagonismo 
dos Cristãos leigos

Serviço
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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
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Aniversariantes dizimistas de DEZEMBRO/2017
Amália Braffi

Antonio Carlos de Souza

Cristiane de Lima Quadros

Edison Augusto Rodrigues

Juliana Vieira de Macedo

Marcia Cristiane Machado Reis

Maria das Graças Barbosa

Maria Luiza Afonso

Maria Luiza Duarte Matos

Miguel Dario Oliveira Reis

Myrian Geraldo

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 idosos, para que, sustentados pelas famílias e pelas comuni-
dades cristãs, colaborem com a sua sabedoria e experiência na transmissão 
da fé e na educação das novas gerações.

Odair Jose Santos Silva

Rosa Maria Verissimo Cardoso

Silvia Luisa Parodi

Terezinha Salvador Paula

Vanda Lobo

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

ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066

boletim dezembro b.indd   8 29/11/2017   20:27:06


