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Principal

Estimada irmã, caro irmão.

A primeira edição de nossa revista em 2020 traz 
uma série de coisas importantes para nossa cami-
nhada. Deus seja louvado pelo trabalho da Pastoral 
da Comunicação.

Neste fevereiro de ano bissexto, termos um dia a 
mais na presença do Senhor e vivermos momentos 
importantes de nossa fé. Recordo que na quarta-
-feira de cinzas teremos missas com imposição das 
cinzas às 7h, às 12h e às 20h15.

A Quaresma é um tempo favorável de conver-
são e nela temos a Graça de viver mais uma Cam-
panha da Fraternidade cujo tema é  “Vida: Dom 
e Compromisso”. Nela, somos convidados a refle-
tir sobre o significado mais profundo da vida em 
suas diversas dimensões: pessoal, comunitária, 
social e ecológica.

Recomendo que possam pensar com antece-
dência de que maneira desejam viver os exercícios 
quaresmais, de modo que tenhamos as coisas de 
Deus no planejamento da vida e não as vivamos 
aos solavancos.

Rogo a Deus que você tenha uma Santa Quares-
ma em preparação para a Páscoa do Senhor.

Que a Paz esteja contigo.

Pe. Pedro Luiz Amorim Pereira

Editorial
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A QUARESMA
CARNAVAL, QUARTA-FEIRA DE CINZAS E

V
ários autores explicam o nome Car-
naval a partir do latim “carne vale”, 
isto é, “adeus carne” ou “despedida 

da carne”; o que significa que no Carnaval o 
consumo de carne era considerado lícito pela 
última vez antes dos dias de jejum quaresmal. 
Outros estudiosos recorrem à expressão “car-
nem levare”, suspender ou retirar a carne.

As mais antigas notícias do que hoje cha-
mamos “Carnaval” datam, como se crê, do 
séc. VI antes de Cristo, na Grécia: há pinturas 
gregas em vasos com figuras mascaradas 
desfilando em procissão ao som de músicas 
em honra do deus Dionísio, com fantasias e 
alegorias; são certamente anteriores à era 
cristã. Outras festas semelhantes aconte-
ciam na entrada do novo ano civil (mês de 
janeiro) ou pela aproximação da primavera, 
na despedida do inverno.

Quando o Cristianismo surgiu já encontrou 
esses costumes pagãos. E como o Evangelho 
não é contra as demonstrações de alegria 
desde que não se tornem pecaminosas, os 
missionários ao invés de se oporem formal-
mente ao Carnaval, procuraram cristianizá-lo, 
no sentido de depurá-lo das práticas supers-
ticiosas e mitológicas. Aos poucos as festas 
pagãs foram sendo substituídas por soleni-
dade do Cristianismo. Por fim, as autoridades 
da Igreja parecem ter conseguido restringir 
a celebração oficial do Carnaval aos três dias 
que precedem a quarta-feira de cinzas.

Portanto, a Igreja não instituiu o Carnaval; 
teve, porém, de o reconhecer como fenôme-
no existente, e procurou subordiná-lo aos 
princípios do Evangelho. A Igreja procurou 
também incentivar os Retiros espirituais e a 
adoração das Quarenta Horas nos dias ante-
riores à quarta-feira de cinzas. Sobretudo a 
Igreja fortaleceu a Quaresma.

 “Quaresma” provém do latim “Qua-
dragésima” e significa “quarenta dias”; é 
o período de preparação para a Páscoa do 
Senhor, cuja duração é de 40 dias. Inicia-
-se na Quarta-feira de Cinzas e se estende 
agora até a Quinta Feira Santa. É um tem-
po de “penitência, jejum e oração”, que a 
Igreja chama de “remédios contra o peca-
do”, para a busca da conversão da pessoa.

A Quaresma foi inspirada no período 
de tentação de Cristo no deserto, bem 
como os exemplos de Noé, em 40 dias na 
Arca, e Moisés, vagando por 40 anos no 
deserto do Sinai.

No início da Quaresma, na Quarta-fei-
ra de Cinzas, os fiéis têm suas frontes 
marcadas com cinzas, como os primitivos 
penitentes públicos, excluídos tempo-
rariamente da assembleia (lembrando 
Adão expulso do Paraíso, de onde vem a 
fórmula litúrgica: “Lembra-te de que és 
pó…”). As cinzas usadas pelos celebran-
tes hoje são obtidas pela queima dos ra-
mos usados no Domingo de Ramos do 
ano anterior.

Esse tempo de penitência é recordado 
pela liturgia: as vestes e os paramentos 
usados são da cor roxa (no quarto domingo 
da Quaresma, pode-se usar o rosa, repre-
sentando a alegria pela proximidade do 
término da tristeza, pela Páscoa); o Glória 
não é cantado ou rezado; a aclamação do 
“Aleluia” também não é feita; não se enfei-
tam os templos com flores; o uso de instru-
mentos musicais torna-se moderado.

É um tempo também favorável para os 
exercícios espirituais, as liturgias peniten-
ciais, as peregrinações penitenciais.

Fonte: cleofas.com.br
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V
ocê sabe que existe uma grande 
quantidade de aplicativos católicos 
que podemos baixar em nossos apa-

relhos e ajudar nosso lado espiritual nesse 
mundo digital? Preparamos uma lista com 
vários aplicativos católicos para aparelhos 
Android e iOS. Conhece outros? 

01. Dei Verbum

Bíblia Católica Off-Line em português (BR), baseada na tradu-
ção Ave Maria. Contém listagem dos livros bíblicos, comparti-
lhamento nas redes sociais, pesquisa por texto, permite adicio-
nar orações pessoais, marcar passagens favoritas e meditação 
do Terço (não tem áudio). A versão paga disponibiliza a tradu-
ção da Bíblia de Jerusalém. 

02. Católico Orante

Este simples aplicativo foi desenvolvido para todos os Católi-
cos que querem rezar em qualquer lugar e a qualquer momen-
to. Compartilhe suas intenções e reze por intenções das pessoas 
que compartilharam através do Católico Orante. Contém: Ora-
ções, Ofício de Nossa Senhora, Novenas, Lectio Divina, Compar-
tilhamento de Intenções, Liturgia das Horas, Liturgia diária, Pre-
fácio, Orações Eucarísticas e Rito da Comunhão, Santo do dia, 
Notícias, Doutrina e ensinamentos e muito mais. 

03. Liturgia Diária – Canção Nova

Acompanhe diariamente toda a caminhada litúrgica da Igreja 
por meio do aplicativo Liturgia Diária. O aplicativo disponibili-
za as leituras bíblicas de cada dia e uma reflexão do Evangelho 
do dia em texto e áudio. Além disso, o usuário poderá agen-
dar o horário que deseja ser avisado para estudar a Palavra. O 
aplicativo foi desenvolvido pela Comunidade Canção Nova com 
o objetivo de transmitir a Palavra de Deus a todos os fiéis que 
buscam se alimentar da Sagrada Escritura. 

04. Música Católica

Essa é uma versão beta que conta com letras e cifras, dis-
ponibilizando navegação por músicas, artistas e álbuns. Na 
listagem de músicas, é possível filtrar por grupos de oração e 
Missa. Durante essa fase beta, os desenvolvedores coletarão 
feedback dos usuários, de modo que as críticas, dúvidas e su-
gestões serão analisadas para o lançamento de futuras atuali-
zações. Em versões futuras, o aplicativo contará também com 
a possibilidade de ouvir músicas, criar playlists, criação de 
repertório de cifras, além de compartilhamento de repertório 
entre os músicos, usuários do aplicativo. 

Dicas

13 aplicativos 
católicos para 
smartphones
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05. Vatican News

O Vatican News oferece as últimas notícias sobre 
o Papa nas mídias vaticanas, publicadas através do 
News.va, o Portal Oficial dos serviços de informação 
da Santa Sé. Em um mundo repleto de fake news, é 
a melhor forma de saber se algo realmente foi dito 
pelo Papa da forma como estão divulgando. 

06. Vatican.va

Esse é o app do site oficial da Santa Sé (www.vati-
can.va). Ele contém o Magistério Pontifício e as infor-
mações institucionais da Sé Apostólica. 

07. DOCAT – Como agir?

Dando continuidade ao projeto do YOUCAT, este 
livro digital apresenta a doutrina social da Igreja 
numa linguagem jovem. Esta obra conta ainda 
com o prefácio do Papa Francisco que manifesta 
o sonho de ter 1 milhão de jovens a ler a Doutrina 
Social da Igreja, convidando-os a ser Doutrina So-
cial em movimento. 

08. Quiz Católico

Teste seus conhecimentos sobre sua fé e sua Igreja 
com este quiz contendo centenas de perguntas sobre 
diversos assuntos: Jesus e os Evangelhos, conheci-
mentos bíblicos, mandamentos, sacramentos, peca-
dos capitais, santos, entre outros. Além de aprender, 
você se diverte com o Quiz, inclusive em família. 

09. iliturgia

O iLiturgia é um aplicativo que possibilita rezar 
todas as horas canônicas da Liturgia das Horas pelo 
smartphone ou tablet, totalmente off-line. Em co-edi-
ção com a Edições CNBB, traz os textos oficiais para a 
Igreja no Brasil da Liturgia das Horas e dos Lecionários, 
traduzidos pela CNBB e autorizados pela Santa Sé. 

10. Jovens Sarados

Com esse aplicativo o jovem sarado ou qualquer 
pessoa contará com uma ferramenta que facilitará 
o cumprimento das 5 pedrinhas (Eucaristia, Leitura 
da Bíblia, Terço, Confissão e Penitência). Você terá 
acesso a um acervo de artigos para formação cató-
lica, liturgia diária, pedido de oração, vídeos e muito 
conteúdo de espiritualidade cristã. 

11. Pocket Terço

O Pocket Terço é um aplicativo que contém vários 
Terços para rezar e Áudio-terço para ouvir. Com este 
aplicativo você não precisa de livretos ou mesmo do 
próprio terço, pois ele contém todas as orações e as 
contas para te ajudar a rezar. Todo o conteúdo é atu-
alizado online (requer conexão Wifi ou Celular).

12. Católico: Igreja Católica

No aplicativo Católico: Igreja Católica você en-
contra tudo sobre o catolicismo como qual a origem 
da Igreja Católica, quando a Igreja Católica Romana 
realmente começou, liturgia, dogmas, doutrinas, 
santos e muito mais. 

13. Catecismo da Igreja Católica

Este aplicativo pretende oferecer o conteúdo do Ca-
tecismo da Igreja Católica, com facilidade de navega-
ção e possibilidade de compartilhamento com os con-
tatos de seus usuários. O conteúdo do aplicativo é cópia 
do Catecismo publicado no site do Vaticano, com tra-
dução em português de Portugal. Seu uso é gratuito e 
sem anúncios. Funciona sem conexão com a internet.  
“Este Catecismo lhes é dado a fim de que sirva como 
texto de referência, seguro e autêntico, para o ensino 
da doutrina católica [...] O Catecismo da Igreja Ca-
tólica, por fim, é oferecido a todo o homem que nos 
pergunte a razão da nossa esperança (cf. l Pd 3,15) e 
queira conhecer aquilo em que a Igreja Católica crê.” 
(João Paulo II no documento em que apresenta o 
Catecismo em 11/10/1992)
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crônica

O Mar Negro, como sabemos, é um mar interior ou seja, 
não se comunica com nenhum outro mar ou oceano 
a não ser através do Estreito de Bósforo, um canal por 

onde os navios entram e saem, e é este canal que separa a 
Europa da Ásia.

Mas não estamos aqui para falar de geografia e sim de um 
fato inusitado que quase deixa o casal Valéria e Percival per-
dido num país onde o idioma é russo, e o inglês, coisa rara. 
Imagine você num cruzeiro pelo Mar Morto. O navio faz uma 
parada na cidade de Yalta, Ucrânia, e você sem saber, corren-
do o risco de perder a continuação da viagem, retorna atrasa-
do para a partida do navio. 

Tudo porque a hora de zarpar fora erradamente informada 
por Jorge, um recepcionista brasileiro e funcionário do Cru-
zeiro, que gentilmente se ofereceu para levá-los até o centro 

da cidade. Num país de idoma russo, é um pesadelo pensar 
em ter que ficar uma noite numa cidade desconhecida, com-
prar passagem aérea ou terrestre para alcançar o Cruzeiro na 
próxima parada. Valéria e Percival não se aperceberam disso 
por terem confiado cegamente em Jorge. Retornando para o 
embarque, desesperados, e por que não dizer “pirados”, saí-
ram em desabalada carreira e coseguiram subir no navio pela 
escada de serviço que já estava sendo recolhida. 

No final tudo terminou bem, apenas com o coração acelera-
do. Ao saber desse acontecido, Jorge foi à cabine de Valéria e 
Percival no mesmo dia e pediu mil desculpas por ter informa-
do erradamente o horário de partida. Apesar do susto, segui-
ram viagem aproveitando as delícias de um cruzeiro.

João Aparecido da Luz, 
advogado, escritor e cronista de viagem

QUASE PERDIDOS NO LESTE EUROPEU
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O
Ano Litúrgico tem início com o 
Primeiro Domingo do Advento 
e termina com o último sábado 

do Tempo Comum, que é na véspera do 
Primeiro Domingo do Advento, começa 
e termina quatro semanas antes do Na-
tal, é baseado nas fases da lua, e é for-
mado por dois grandes ciclos: O Natal 
e Páscoa. Ao lado do Natal e da Páscoa 
está um período longo, de 34 semanas, 
chamado Tempo Comum.

A cada primeiro domin-
go do Advento começa 
um novo Ano Litúrgico, 
dividido em três ciclos, 
chamados de anos A, B e 
C, para manifestar a his-
tória da Salvação.

Manifestação  
de Deus Pai

Particularidade é a 
preparação para o 
encontro com Deus

Manifestação  
de Deus Filho

Particularidade é a 
penitência, verificar-se 
e largar a vida velha

Manifestação do 
Espírito Santo

Particularidade é  
contemplar a manifesta-
ção de Deus na história 
da humanidade

2020 – ANO A

Entendendo o 
ANO LITÚRGICO

especial

ANO A ANO b ANO C

BRANCO
Simbolo de Paz,  
Solenidades e Festas

ROXO
Penitência e conversão,
Advento, Quaresma e luto

ROSA
Alegria e esperança
3º Dom. do Advento e 4º Dom da Quaresma

VERMELHO
Paixão e Amor
Pentecostes, Festa dos Mártires, Ramos e 6ª Santa 

VERDE
Esperança
Tempo Comum

DOURADO
Nobreza
Solenidades e Festas
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19 DE MARÇO
Festa de São josé

juventude

A CAMINHO DA JMJ 2022

A
lguns jovens de nossa paróquia 
aceitaram o desafio para começa-
rem a preparar a participação da 

próxima Jornada mundial da juventude 
(JMJ), que decorrerá em Lisboa em 2022.

Mensalmente eles realizarão um en-
contro de preparação espiritual e venda 
de bolos e salgados para arrecadarem re-
cursos para essa jornada. Se você, jovem 
que até 31/07/2021 tiver 18 anos comple-
tos, pode fazer parte desse desafio.

Nosso intúito é o 
de visitar a casa das 

famílias, como forma 
de um convívio fraterno 
com nossos paroquianos 
e de levarmos a prática 

da oração do Santo Terço 
aos que desejarem.

DEIXE SEUS DADOS 
NO BALCÃO DO DÍZIMO 

QUE ENTRAREMOS 
EM CONTATO!

Encontros quinzenais
aos sábados

Já estamos  
nos preparando para  

a Páscoa e convidamos  
a todos para participar  

da encenação da  

 Paixão de Cristo

grupo de jovens da imaculada conceição

PARABÉNS
IMACULADA!
EM 9 DE FEVEREIRO
VOCÊ COMPLETA SEU
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Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso
CAMPANHA DA FRATERNIDADE DESTE ANO HOMENAGEIA IRMÃ DULCE

D
iante de tanta indiferença se torna urgente testemunhar 
e estimular a solidariedade (Mateus 25,45). Não temamos 
se nos sentirmos pequenos diante dos problemas. Lem-

bremo-nos de Santa Dulce dos Pobres, mulher frágil no corpo, 
mas uma fortaleza peregrinante pelas terras de São Salvador da 
Bahia de todos os Santos. Santa Dulce dos Pobres é testemunho 
irrefutável de que a vida é dom e compromisso. É Santa Dulce dos 
Pobres que intercede por nós no céu.

A CF 2020 toma como referência a Parábola do Bom Samarita-
no (Lucas 10, 25-37). A Parábola do Bom Samaritano é composta 
por personagens anônimos. O Sacerdote e o Levita desviam-se 
do homem ferido, pois não tinham tempo para ele. O Samarita-
no aproxima-se da vítima dos salteadores e, movido pela com-
paixão, gasta seu tempo, ficando com ele à noite na hospedaria. 

No dia seguinte paga as despesas da sua estadia e promete re-
tribuir ao dono da hospedaria tudo o que por ventura gastasse 
a mais para cuidar daquele que sofreu o assalto.

A postura inesperada do Samaritano contém o centro do en-
sinamento de Jesus: o próximo não é apenas alguém com quem 
possuímos vínculos, mas todo aquele de quem nos aproxima-
mos. Não é a Lei, vínculo sanguíneo ou ligação afetiva que es-
tabelecem as prioridades, mas a compaixão, que impulsiona a 
fazer pelo outro aquilo que nos é possível, rompendo com toda 
indiferença. A lei é esta: todos devem ser amados, sem distinção.

Ser capaz de sentir compaixão é a chave da obediência à 
vontade de Deus, que ama toda a criação: Servir! Ver! Sentir, ter 
compaixão e cuidar é o autêntico Programa Quaresmal.

especial

Campanha da Fraternidade



10 - Imaculada em revista

pastoral Testemunho

N
o dia 19 de fevereiro de 
2017, nascia o Apostola-
do  da Oração em nossa 

Comunidade. Em Missa Solene, 
Dom José Roberto, hoje Bispo 
de Limeira nos abençoava e 
nos enviava a missão: Sejam, 
em tudo, a Caridade Orante! 

E assim tem sido; nosso esfor-
ço é para que nossa Comunida-
de esteja sempre alicerçada em 
nossas preces e oferecimen-
tos, e que possamos sempre 
contribuir em todas as ativida-
des! Mês de fevereiro é nosso 
mês da Gratidão! A Dom José 
Roberto, a Padre Boris, nosso 
primeiro Diretor Espiritual e 
Padre Pedro, que cuida de nós 
com zelo e carinho. A todos os 
irmãos e irmãs de caminhada, 
nosso melhor agradecimento.

Papa Francisco envia tam-
bém o Apostolado da Oração 
a percorrer o caminho de Com-
paixão pelo mundo. Esse é o 
nosso compromisso com toda 
a nossa Paróquia e com você: 
estarmos juntos, coração com 
coração. Conte conosco”

Apostolado da 
Oração em Festa!  

“N
ão pode usar a cruz com Jesus 
crucificado”, “Tá querendo mes-
mo expulsar o demônio com 

essa cruz no pescoço”, “Basta um colar, 
ainda tem uma pulseira”, “Olha lá, rezando 
terço”. São estes e outros comentários que, 
assim como eu, diversos cristãos católicos 
escutamos diariamente.

Em especial, hoje tive a oportunidade 
de testemunhar a minha fé. Antes o terço 
não saía da bolsa, o crucifixo pra fora da 
blusa nem pensar, rezar terço em público? 
Nem no sonho! A dezeninha já facilitava 
pra não passar vergonha.

Ei cristão! Existem muitas almas perdidas 
por aí apenas esperando que eu e você as 
alcancemos. Não com sentimento de supe-
rioridade no coração e sim com um acolhi-
mento diferente do que elas tiveram. São 
Francisco de Assis já dizia para usar palavras 
apenas se for necessário. O que estamos es-
perando para resgatar almas pra Jesus?

Tire o terço do seu bolso, o escapulá-
rio de sua gaveta, sua blusa religiosa do 
guarda roupa e comece evangelizando 
com o simples, sem medo do que irão di-
zer ao seu respeito.

Malu Schneider

evangelizar com atos
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aconteceu sínodo arquidiocesano

Ao longo destes últimos dois 
anos (2018 e 2019), o cami-
nho sinodal arquidiocesano 

colaborou para uma tomada de 
consciência da realidade religio-
sa e pastoral de toda a Igreja em 
São Paulo e frutificando a indica-
ção para uma Igreja mais e mais 
acolhedora. Nessa perspectiva, 
então, podemos dizer que uma 
“Igreja acolhedora” é aquela em 
que todos os fiéis batizados:

1) Acolhem e vivem o Evangelho 
de Cristo em comunidade, tendo 
como exemplo as primeiras comu-
nidades cristãs descritas no livro 
dos Atos dos Apóstolos;

2) Acolhem os ensinamentos da 
Igreja e os colocam em prática na 
vida cotidiana;

3) Acolhem o mandato do Senhor 
para “sair” em missão e, pelo teste-
munho e anúncio, levam a todos o 
Evangelho da verdade e da vida, da 
liberdade, da justiça e da paz;

4) Acolhem com misericórdia e 
compaixão os pobres, os excluídos, 
os discriminados, os migrantes, os 
enfermos, os prisioneiros e todos os 
que mais sofrem e, por isso, são os 
preferidos de Deus; e

5) Acolhem com docilidade os ape-
los do Espírito Santo, vivendo em 
profundidade o mistério da comu-
nhão, o caminho contínuo de con-
versão e a renovação eclesial, pas-
toral, missionária e evangelizadora.

Padre José Arnaldo

ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066

A exemplo de jesus

21/12 - Missa de Ação de Graças pelo 
serviço de  Dom José Roberto Fortes Palau

24/12 - Celebração da 
Solenidade de Natal

08/12 - Dia de Imaculada Conceição 
1ª missa presidida pelo Padre Hernane



Aniversariantes dizimistas de fevereiro 2020

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  

1ª Sexta-feira do mês:  
Missa Votiva do Sagrado 
Coração de Jesus às 7h e às 12h

Adriana Pereira Dantas
Andre Benez Martins e Marcia 
Antonia Carrara Savoy
Benez Martins
Célia da Silva Alves
Fatima Aparecida Albanez Domigues
Ivanise Faria Gaioto Jardim
Jeanete Anichini

Palavra do Papa
“A Quaresma chama os cristãos a encarnarem, de forma mais intensa e concreta, 

o mistério pascal na sua vida pessoal, familiar e social, particularmente através do 
jejum, da oração e da esmola.

Jejuar, isto é, passar da tentação de ‘devorar’ tudo para satisfazer a nossa voracidade, 
à capacidade de sofrer por amor, que pode preencher o vazio do nosso coração. 
Orar, para saber renunciar à idolatria e à autossuficiência do nosso eu, e nos 
declararmos necessitados do Senhor e da sua misericórdia. Dar esmola, para sair da 
insensatez de viver e acumular tudo para nós mesmos.”

Papa Francisco
(Fonte: www.vaticannews.va)

Intenções de oração do mês: 
Pela evangelização: Rezemos para que os cristãos, os que seguem outras 
religiões e as pessoas de boa vontade promovam a paz e a justiça no mundo.

TERÇO
DOS homens
Toda Segunda
às 20h15

REDE DE APOIO MATERNO 
IMACULADA
Primeira 2ª Feira 
do mês, às 20h15

MISSA VOTIVA SAGRADO 
CORAÇÃO DE JESUS 
Primeira 6ª Feira do mês 
às 7h e às 12h com AO

TERÇO
DOS JOVENS 
Aos sábados, 
às 18 horas (Quinzenal)

RODA DE CONVERSA 
HOMENS COM H 
Terceira 2ª Feira 
do mês, às 20h15

catequese
Sábado à tarde infantil
Domingo 8h30 adulto

vozes 
para deus
2º Domingo 
do mês, às 10h

MISSA COM 
EMPREENDEDORES  
1º Domingo do mês 
às 18h30

atendimento p/ 
desempregados  
Às Segundas 
das 8h30 às 11h

atendimento  
de coaching  
Sábados 
das 9h às 17h

palestras para 
EMPREENDEDORES  
2º Sábado do mês 
das 16h às 18h

ADORAÇÃO
AO SANTÍSSIMO
Toda primeira 5ª Feira 
do mês, das 15h às 21h

José Moacir Baldo
Maria Aurelia de Souza Santos
Maria de Lourdes Didone
Maria do Socorro Nascimento
Marcia Centenaro
Ubaldo Cecatto 


