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Abençoado seja quem parte, 
bem-vindo seja quem chega!

Car@s Paroquian@os,

Iniciamos um novo ano. Quantas mudanças! 
Novo vigário paroquial: Pe.  Pedro Luiz Amorim 
Pereira. Envio do nosso amado Pe. Israel Mendes 
Pereira, a quem foi confiada uma nova missão: Pá-
roco da Paróquia Santa Paulina (Heliópolis). Minha 
nomeação como novo diretor da Faculdade de 
Teologia Nossa Senhora da Assunção da PUCSP. 
Abertura do Sínodo Arquidiocesano. Ano do Lai-
cato... ufa... !!! Quanto serviço nos aguarda! Por isso, 
gostaria de convocar cada um, cada uma, a arrega-
çar as mangas e a trabalhar com fervor, dedicação 
e amor para que realizemos em nossa Paróquia 
Imaculada um belo caminho sinodal. Que tod@s 
os leigos e as leigas, membros de nossas pastorais, 
associações e movimentos assumam seu protago-
nismo. Ocupem seu lugar na Igreja e na Sociedade, 
como sal da terra e luz do mundo!!! Unidos viva-
mos concretamente em nossa Paróquia um cami-
nho de COMUNHÃO, CONVERSÃO E RENOVAÇÃO 
MISSIONÁRIA. Por UMA IGREJA EM SAÍDA, como 
nos exorta o Papa Francisco.

Manifestamos nosso agradecimento a Deus pela 
vida e missão do Pe. Israel. Louvamos ao Senhor 
por todo trabalho que ele realizou entre nós duran-
te três anos. Por todo amor que ele semeou no co-
ração e na vida de cada paroquiano. Oramos pela 
sua nova missão e, ao mesmo tempo, acolhemos 
com amor e alegria o novo Vigário Paroquial. Que-
rido Pe. Pedro Luiz Amorim Pereira seja bem- vindo 
entre nós. Bendito o que vem em nome do Senhor. 

Feliz 2018. Vamos em frente sempre!!!
Pe. Boris Nef Ulloa - Pároco

Editorial

Expediente: 
pároco: Pe. Bóris Agustin Nef Ulloa 
vigário: Pe. Israel Mendes Pereira 
redação e revisão: Pascom 
projeto gráfico e diagramação: Rafael Victor
Tiragem: 3000 unidades
Distribuição Gratuita

As opiniões expressas nos artigos assinados 
são de inteira responsabilidade de seus autores

Imaculada em revista é uma publicação mensal da
Paróquia  Imaculada Conceição 
Av. Nazaré, 993, Ipiranga - São Paulo - SP  
Fone: (11) 2914-4066 
site: imaculadaipiranga.org

MIRIAM M. BARONE

N
o final de 2015, estávamos chegando ao fim do 
primeiro ano de aulas de Taekwondo na Paróquia 
Imaculada Conceição do Ipiranga, projeto esse que 

professor Paulo e eu planejamos em um curto espaço de 
tempo. Logo após nossas ideias irem surgindo, passamos 
à ação e aos convites às crianças do bairro. Recebemos três 
crianças, no início. Outras iam chegando curiosas. O tempo 
passou. Aqui estamos: com duas turmas, mais um professor, 
Mestre Marcelo, tão sonhador como nós. Um dos objetivos 
do projeto, dentre outros, foi estimular os alunos a desen-
volverem consciência social, isto é, terem sempre noção de 
que o grupo além da atividade física poderia contribuir na 
partilha de alimentos e outros materiais, mensalmente, com 
quem nada ou muito pouco possuía. Finalmente o grupo 
adquiriu aquela consciência tão esperada. Parabéns alunos, 
alunas, pais, mães, mães/alunas, vocês estão fazendo a dife-
rença! Chegamos em 2018, com a graça de Deus!

Testemunho

TAEKWONDO
TERÇAS: às 19h  
SÁBADOS: crianças às 9h   
adolescentes e adultos às 10h

INSCRIÇÕES NA SECRETARIA
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notícias

NOVA IDENTIDADE VISUAL
Nesses 50 anos de existência nos-

sa Paróquia carrega em sua arquite-
tura não só sua história como Paró-
quia da Região Episcopal Ipiranga 
mas também a história do clero da 
Igreja de São Paulo e do Brasil. Ins-
pirada nessa afirmaçao a Nova Iden-
tidade Visual da Paroquia, que será 
lançada oficialmente no dia 25 deste 
mês, preserva a identidade original 
da Imaculada com o intuito de man-
ter viva a história de nossa Igreja. As 
cores e design gráfico do projeto fo-
ram baseados nas imagens, formas e 
arquitetura da Paróquia.

Lançamento oficial dia 25 de fevereiro 
na abertura do Sínodo Arquidiocesano 

Jesus nos chama a estar em 
sa presença e viver de manei-
ra intensa uma verdadeira ex-
periencia de Deus.

Não perca essa oportunida-
de maravilhosa de mergulhar 
na presença de Deus e liber-
tar-se das tristezas, angíus-
tias, rancores, inseguranças, 
enfim recuperar a estabilida-
de emocional e adquirir no-
vamente a alegria de viver!

15 sessões 
de 2 horas cada, 
uma vez por semana

inscrições na secretaria

OFICINAS DE 
ORAÇÃO E VIDA

03 DE MARÇO DE 2018
SÁBADO, ÀS 14H
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Principal

SÍNODO: 
IGREJA EM MISSÃO

N
ossa Igreja precisa muito reno-
var-se na missão, de maneira a 
ser uma comunidade “em estado 

permanente de missão”. Não basta fazer 
missão de vez em quando, mas precisa-
mos tornar-nos missionários sempre e 
em tudo o que fazemos.

Nossa ação e preocupação está por 
demais voltada para os que já estão 
“dentro” da Igreja. Presumidamen-
te dentro, pois a maioria absoluta do 
povo católico apenas foi batizada, está 
nas “periferias” da Igreja, não partici-
pando da sua vida. A Paróquia Imacu-
lada Conceição já respondendo ao Sí-
nodo Arquidiocesano por sua vocação 
de Igreja em Saída, está ativamente na 
prática do Sínodo Paroquial e convoca 
a comunidade pastoral, a seguir com 
Ele à procura daquelas muitas ovelhas 
que se perderam pelos caminhos da 
vida e já não acham mais o caminho 
de volta ao abrigo do Pastor.

É um sonho ver florescer um novo es-
pírito missionário na nossa comunida-
de. Condição para alcançar essa meta é 
colocar-se a caminho, com generosida-
de e com fé, na ação do Espírito Santo e 
no poder da graça de Deus.

Por isso, no dia 25 de fevereiro, às 
17 horas, aguardamos você na abertu-
ra do Sínodo Paroquial na Imaculada 
Conceição, com muita alegria.
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Sínodo Arquidiocesano 

Cronograma 2018
Paróquia Imaculada Conceição

1ª ETAPA: MARÇO A JUNHO DE 2018
Reflexão e Aprofundamento dos 
Documentos (LG, GS, EG, DAp e NMI)

ABERTURA DO SÍNODO: 
24.02 - Abertura Arquidiocesana no 
Cólegio São Luis, às 14h30

25.02 - 14h30 às 17h: CPP Estendido
17h: Abertura do Sínodo Paroquial 
na Imaculada Conceição

2ª ETAPA: AGOSTO E SETEMBRO DE 2018 
Levantamento da Realidade Paroquial 

PREPARAÇÃO DOS AGENTES
23.09 - 18h30: Encerramento da 2ª Etapa

3ª ETAPA: OUTUBRO DE 2018
Assembleia Paroquial do Sínodo 

SESSÕES SINODAIS PAROQUIAIS
07.10 - 1ª Etapa da Assembleia

DIA MUNDIAL DAS MISSÕES
(Conclusão do Sínodo Paroquial)
21.10 - 14h às 18h: Assembleia Paroquial 
(2ª Etapa e Encerramento)
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COM A PALAVRA: 
O NOVO DIRETOR

Que 2018 seja de renovação não 
somente Pastoral na Paróquia, 
mas também na Faculdade de 
Teologia....!!!

Orem por mim, por favor! E tam-
bém por toda a equipe que deverá 
assumir comigo a responsabilida-
de de conduzir os rumos da Facul-
dade de Teologia.

Pe. Boris Agustin Nef Ulloa

BORIS AGUSTÍN NEF ULLOA

Possui graduação em Teologia pela Pontifícia Faculdade 
de Teologia Nossa Senhora da Assunção (1995), graduação 
em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho (1989), Mestrado em Teologia pela 
Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assun-
ção (2001) e doutorado em Teologia Bíblica pela Pontifícia 
Universidade Gregoriana (2008). Tem experiência na área de 
Teologia, com ênfase em Teologia Bíblica, atuando princi-
palmente nos seguintes temas: Hermenêutica Bíblica, Obra 
Lucana (Lc-At), Escritos Paulinos e Evangelhos Sinóticos.

anúncio
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O Grão Chanceler da PUCSP, Cardeal 
Arcebispo Dom Odilo Pedro Sche-
rer, tornou pública a Nomeação da 

nova Direção da Faculdade de Teologia 
Nossa Senhora da Assunção (Quadriênio 
2018-2021).

Diretor: 
Prof. Dr. Pe.  Boris Agustin Nef Ulloa

Diretor Adjunto: 
Prof. Dr. José Donizete Xavier

A Posse da nova Direção será realizada 
no dia 22/02/2018 às 9h na missa de aber-
tura do ano acadêmico e às 10h30 sessão 
acadêmica de posse, no Campus Ipiranga 
da PUCSP - Av. Nazaré, 993 - Ipiranga - São 
Paulo - SP.

Oremos pelos nomeados. Que Nossa 
Senhora da Assunção interceda por eles e 
por toda a Faculdade de Teologia. Amém!

A PUC-SP foi fundada em 1946, 
a partir da união da Facul-
dade de Filosofia, Ciências 

e Letras de São Bento (fundada em 
1908) e da Faculdade Paulista de 
Direito. Agregadas a elas, mas com 
estruturas administrativas financei-
ras independentes, estavam outras 
quatro instituições da Igreja, Tem-
plo da Universidade Católica de 
São Paulo, cuja missão era formar 
lideranças católicas e os filhos da 
elite paulista.

No início do ano seguinte, o Papa 
Pio XII concedeu à Universidade 
Católica o título de Pontifícia e no-
meou como primeiro grão-chance-
ler da instituição o cardeal Dom Car-
los Carmelo de Vasconcelos Mota. 
Também arcebispo de São Paulo, o 
cardeal Mota foi fundador e um dos 
principais idealizadores da PUC-SP.

No final dos anos 1960, a PUC-SP 
começa a desenvolver aquela que 
seria sua essência: a qualidade aca-
dêmica vinculada à preocupação 
social. Em 1969, a Universidade criou 
o primeiro curso organizado de pós-
-graduação do país. Em 1971, outra 
proposta acadêmica ousada: o sur-
gimento do Ciclo Básico de Ciências 
Humanas. Academicamente, a ins-
tituição passava a funcionar como 
uma verdadeira universidade ao va-
lorizar e considerar indissociáveis o 
ensino, a pesquisa e a extensão.

Em 1973 a Faculdade de Medicina 
e a Faculdade de Enfermagem de 
Sorocaba, ambas fundadas em 1951 
e pioneiras como faculdades da área 
da saúde fora do eixo das grandes 
capitais, foram incorporados à PUC-
-SP, criando o campus Sorocaba.

As atitudes ousadas da Universi-
dade a colocaram na linha de frente 
do combate à ditadura militar como 
defensora da liberdade, dos direitos 
e da democracia. 

Em 2006, a PUC-SP iniciou um 
processo de modernização de sua 
estrutura acadêmico-administra-
tiva, com o objetivo de ampliar a 
qualidade da produção científica 
e dos serviços prestados à socie-
dade; foi também em meio a essa 
modernização que a Faculdade de 
Teologia voltou a integrar a PUC-SP: 
criada em 1949 dentro da Universi-
dade, a unidade havia se separado 
da instituição no início dos anos 70.

Com essas mudanças, a PUC-SP 
está preparada para enfrentar os 
desafios atuais e futuros do ensino 
superior brasileiro. E numa posição 
privilegiada: o ranking oficial de 
instituições superiores do Minis-
tério da Educação (MEC), divulga-
do anualmente, aponta a PUC-SP 
como a melhor universidade parti-
cular de todo o Estado de São Paulo 
e a segunda melhor do Brasil.

Fonte: ACI

a nova função do pároco
PUC-SP tem o Pe. Boris na Direção da Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção

A PUC-SP
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O movimento “Apóstolos Eucarísticos da Divina Misericórdia”, é 
um apostolado da Congregação dos padres Marianos da Ima-
culada Conceição, que enfatiza o conceito de que a mensagem 

da Divina Misericórdia é mais que uma devoção: é uma forma de vida.  
Embora seja importante venerar a imagem do Salvador Mise-
ricordioso e rezar o terço da Misericórdia diariamente, se essas 
ações não nos conduzirem a uma capacidade maior de perdo-
ar àqueles que nos magoaram e a um desejo mais forte de ser-
mos misericordiosos com os outros, então os aspectos devo-
cionais não ajudarão muito para nos trazer mais perto de Jesus.   
No estudo orientado do diário de Santa Faustina, juntamen-
te com as referências apropriadas da Bíblia e do catecis-
mo da igreja católica, entendemos melhor o papel da con-
fiança, do perdão e da misericórdia em nossa vida diária.  
Queremos que todos compreendam que esta é uma mensagem 
para “ser vivida”!

Waldeia Silva 
Coordenadora AEDM

UMA MENSAGEM 
A SER VIVIDA

Ano do laicato 

ANO  DO LAICATO

A Igreja no Brasil vai celebrar, no pe-
ríodo de 26 de novembro de 2017 - So-
lenidade de Cristo Rei, a 25 de novem-
bro de 2018, o Ano do Laicato. O tema 
do Ano do Laicato é: “cristãos leigos e 
leigas, sujeitos na ‘Igreja em saída’, a 
serviço do Reino”. E o lema é: “sal da 
terra e luz do mundo” (cf Mt 5,13-14). 
Os objetivos do Ano do Laicato são: 
como Igreja, Povo de Deus, celebrar a 
presença e a organização dos cristãos 
leigos e leigas no Brasil; aprofundar a 
identidade, vocação, espiritualidade 
e missão dos cristãos leigos e leigas; 
testemunhar Jesus Cristo e seu Reino 
na sociedade.

O ano do Laicato, em nossa Arqui-
diocese, insere-se também no contex-
to do sínodo arquidiocesano e é uma 
bela ocasião para que todos os leigos/
as participem do caminho sinodal, que 
estamos iniciando, na busca da “comu-
nhão, conversão e renovação missio-
nária” de nossa Igreja em São Paulo. 
Que Deus abençoe a todos e lhes con-
ceda “a alegria do Evangelho” e a co-
ragem do testemunho de Jesus Cristo 
em nossa Cidade. Nossa Senhora da 
Assunção e o apóstolo São Paulo, Pa-
droeiro de nossa Arquidiocese, interce-
dam por todos!

Cardeal Odilo Pedro Scherer 
Arcebispo de São Paulo 

Elisabete dos Santos

movimentos
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A
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 
promove todos os anos a Campanha da Fraterni-
dade (CF) que tem início no período quaresmal 

– tempo em que o cristão é convocado à conversão, à 
mudança de vida, por meio das práticas da oração, da 
esmola e do jejum. A Campanha da Fraternidade é um 
“caminho pessoal, comunitário e social que visibiliza 
esse percurso”.

NESTE ANO DE 2018, A CNBB NOS PROPÕE A REFLEXÃO: 
IGREJA X VIOLÊNCIA

A humanidade tem vivido oprimida diante das inú-
meras formas de violência que perturbam sua paz: 
agressividade nos gestos e palavras, mortes, corrupção, 
drogas. Uma realidade que demonstra que o ser huma-
no tem perdido a capacidade de viver como irmãos – 
necessidade que precisamos resgatar.

TUDO SOBRE A CF 2018 

À luz da palavra de Deus, a Igreja quer unir forças com 
os cristãos buscando meios de libertar-se da violência. A 
própria Sagrada Escritura está repleta de episódios de vio-
lência, sobretudo no Antigo Testamento desde o livro do 
Gênesis, quando “o pecado passa a fazer parte da história 
humana sussurrando o mal em seu ouvido” (CF 2018 Tex-
to-Base n. 153). Contudo, em todos esses episódios, apon-
ta o documento da CNBB, “a oração e a confiança em Deus 
são as únicas armas utilizadas pelos não violentos” (CF 
2018 Texto-Base n. 163) para combater o mal.

Já no Novo Testamento, Cristo emerge do caos oferecen-
do e pregando o amor. Para combater a violência Ele pe-
diu: “Convertei-vos e crede no Evangelho”! (MC 1,12-15). Je-
sus chama a atenção dos seus discípulos alertando-os que 
a violência brota do interior da pessoa: “é de dentro, do 
coração humano, que saem as más intenções: imoralida-
de, roubos, homicídios, adultérios, ambições desmedidas, 
perversidades; fraude, devassidão, inveja, calúnia, orgulho 
e insensatez. Todas essas coisas saem de dentro, e são elas 
que tornam alguém impuro” (Mc 7, 21-23).

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2018 
EM CRISTO SOMOS TODOS IRMÃOS (MT 23,8)

evangelização

É, portanto, o coração humano que precisa ser pacifi-
cado. “A superação da violência passa necessariamen-
te pela conversão dos atos do homem que pressupõe 
uma conversão de seu coração” (CF 2018 Texto-Base n. 
172). A Igreja aponta a espiritualidade como o “instru-
mento necessário” para extirpar o mal: “brilhe a vossa 
luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas 
obras e louvem o vosso Pai que está nos céus” (Mt 5,16).

Ao longo desse ano litúrgico CF 2018 quer recordar 
que “a promoção da paz se torna um ministério de todo 
cristão” (CF 2018 Texto-Base n. 169). Por isso nos convida 
a promover a paz por meio da reconciliação e da mise-
ricórdia. Se a violência se caracteriza pela ausência do 
amor e da fraternidade, cabe a cada cristão amar e se-
mear o amor, pois somos todos filhos amados de Deus.
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A hora de chegada 
é também de envio

A toda a comunidade paroquial quero expressar minha 
gratidão.

Foram três anos de trabalho, amizade e evangelização. 
Quando cheguei aqui tudo era novo e desafiador para mim, 
sempre havia trabalhado na periferia com realidades sociais e 
pessoas muito diferentes do que aqui encontrei, pude aprender 
muito com cada um. Agora retorno para a periferia junto ao povo 
da Paróquia Santa Paulina no Heliópolis.

Sou muito grato ao Pe. Boris pelo cuidado e paciência que 
teve comigo. É interessante, não imaginava como era o “padre” 
Boris, só tinha a visão dele como professor. E descobri além de 
tudo o seu grande dom de paternidade, amizade e fraternida-
de. Nunca vou conseguir retribuir o que fez por mim. 

Louvo a Deus por cada pessoa; seria injusto citar nomes porque 
com certeza esqueceria alguém. Muitos de vocês me ajudaram 
e continuarão a ser estímulo no caminho e nas escolhas para ser 
mais de Deus, no anúncio e na vivência do Evangelho. 

Dói partir, mas faz parte da escolha que fizemos, disse Jesus: 
“Ninguém me tira a vida, eu a dou livremente!” (cf. Jo 10,18) 
Aprendemos pela obediência a viver esse mistério, sermos 
desapegados e prontos a seguir o caminho que o Senhor nos 
pede, isso nos ajuda a ser verdadeiramente livres.

O Bom Pastor nos conduz, sempre tive a certeza disso, e agora 
Ele me confia uma nova missão, sei que Ele cuida de tudo: a obra 
é Dele! Peço a intercessão da Imaculada Virgem Maria e de Santa 
Paulina nesse novo caminho; também peço as orações de vocês, 
vou precisar muito, e contem com as minhas.

Deus os abençoe!
Pe. Israel Mendes Pereira

“Porém, temos este tesouro em vasos de barro, para que transpareça 
claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós.” 

2 Cor 4,7

Testemunho

17 DE FEVEREIRO ÀS 16H

Missa de envio do nosso atual 
vigário Pe. Israel Mendes Perei-
ra e de acolhida do novo vigário 
Pe. Pedro Luiz Amorim Pereira 
presidida por Dom José Rober-
to Fortes Palau
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N
asci em Adamantina, interior 
de São Paulo, sou a segunda fi -
lha do casal José e Rosa. Desde 

criança sempre acompanhei minha 
mãe na missa, nos terços e novenas, 
sempre gostei de participar de tudo 
que era religioso. Quando com 19 
anos disse a meu pai que iria para o 
convento ele me disse que quando 
era criança eu dizia que queria ser 
igual  as freiras que tomavam conta 
do internato de minha cidade. Entrei 
no convento de Lucélia cidade vizi-
nha na congregação das Irmãs de São 
José de Cluny no dia 07/02/88 e no dia 
06/02/93 fi z os primeiros votos, e no 
dia 27/01/02 fi z meus votos perpétuos. 

Testemunho

IR. MARIA ROSA DA TRINDADE DOS SANTOS

Agradeço a Deus pelo chamado e por 
me ter sempre acompanhado duran-
te estes 25 anos sou muito feliz e rezo 
diariamente para que mais jovens di-
gam sim a Deus para consagrar suas 
vidas no seguimento de Jesus. Sou co-
ordenadora da Pastoral na FUNSAI e 
na paróquia sou catequista, participo 
da Pastoral Litúrgica, Coral e agora da 
Pastoral Vocacional da Região. Peço 
sempre a Deus que me ajude a dizer 
e viver meu SIM todos os dias. Peço 
também as orações de todos pela 
minha perseverança e pelo aumento 
das vocações no mundo e em minha 
congregação. Um abraço fraterno e 
Fiquem com Deus.

3 DE FEVEREIRO ÀS 16H - JUBILEU DE PRATA DOS VOTOS DA IRMÃ ROSA

Comemoração pelos 25 anos de vida consagrada

ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066

A Paróquia Imaculada Conceição em 
parceria com a INISEI IDIOMAS iniciaram 
em junho de 2017 os cursos de Inglês, 
Francês, Italiano, Espanhol e Alemão nas 
dependências da paróquia.

Este é um projeto que tem o intuito de 
levar o ensino de idiomas, com a mesma 
qualidade do mercado, a um preço que 
todos possam participar.

Os cursos são divididos em seis módu-
los de 40 horas cada. As aulas ocorrem 

uma vez por semana, com duas horas de 
duração. O valor por módulo será de seis 
parcelas de R$ 150,00.

As inscrições para o próximo semestre 
começará em 13/01/2018. Informações 
com prof. Ana no fone 971324578 ou 
por e-mail inisei@outlook.com ou pelo 
site iniseicursos.wixsite.com/inisei.

serviços



Horário das Missas 

Segunda-feira:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7h 

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

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

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

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

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 e  às 12h

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

Aniversariantes dizimistas de Janeiro/ Fevereiro 2018

JANEIRO
Adelaide Ina P. Guimaraes
Andrea Gonçalves Anichini
Antonio Carlos Pereira
Irene Consulin
Joscelia da Silva Amorim
Josefa da Conceição Pereira
Lenice Maria Lemes da Silva
Luiz Diego da Silva
Manuel Eusébio Matias
Maria do Carmo de Almeida
Maria do Carmo F. Maciel
Nair dos Santos
Nilde Parolli
Nioma Manfredini Arantes
Ronilda Devienne Pavarin

FEVEREIRO
Adriana Pereira Dantas
Marcia Benez Martins
Antonia Carrara Savoy
Gabriela Galvão
Ivanise Faria Gaioto Jardim
Jeanete Anichini
Maria Aurelia de Souza Santos
Maria do Socorro Nascimento
José Moacir Baldo 
Ubaldo Cecatto

Palavra do Papa
“Sabemos nós ainda levantar os olhos para o 

céu? Sabemos sonhar, anelar por Deus, esperar 
a sua novidade, ou deixamo-nos levar pela vida 
como um ramo seco pelo vento? Os Magos não se 
contentaram com deixar correr, fl utuando. Intuíram 
que, para viver de verdade, é preciso uma meta alta 
e, por isso, é preciso manter alto o olhar.”

Papa Francisco
(Fonte:https://w2.vatican.va)(Fonte:https://w2.vatican.va)(Fonte:https://w2.vatican.va

Intenções de oração do mês:
Universal: Para que aqueles que têm um poder material, político ou espiritual não se deixem dominar pela corrupção


