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Principal

O Papa Francisco costuma afirmar que o tem-
po é superior ao espaço e, já no segundo mês de 
2019, percebemos o quanto talvez estejamos ne-
gligenciando nosso tempo nesse mundo.

 
Há quase um mês atrás tínhamos 365 dias para 
emagrecer, guardar mais dinheiro, realizar novos 
projetos, amar mais.

 
E o tempo dedicado ao Senhor do tempo? Plane-
jamos também um incremento na vida espiritual?

 
Ainda temos boa parte do ano para vivermos 
esse tempo que Deus nos dá e construirmos boas 
obras.

 
Que Deus nos ajude na caminhada.

Pe. Pedro Luiz Amorim Pereira

Editorial
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CAMPANHA DA 
FRATERNIDADE

B
uscando estimular a participação em Políticas Públicas, à luz 
da Palavra de Deus e da Doutrina Social da Igreja para forta-
lecer a cidadania e o bem comum, sinais de fraternidade, a 

Campanha da Fraternidade 2019 terá início em todo o país no dia 6 
de março. Com o tema “Fraternidade e Políticas Públicas” e o lema 
“Serás libertado pelo direito e pela Justiça”, a CF busca conhecer 
como são formuladas e aplicadas as Políticas Públicas estabelecidas 
pelo Estado brasileiro.

Como forma de despertar a consciência e incentivar a participação 
de todo cidadão na construção de Políticas Públicas em âmbito na-
cional, estadual e municipal, a Comissão Nacional da CF preparou o 
texto-base, que contou com a participação e contribuição de vários 
especialistas e pesquisadores, bem como com a consulta a lideran-
ças de movimentos e entidades sociais. Dividido no método ver, jul-
gar e agir, o subsídio aponta uma série de iniciativas que ajudarão a 
colocar em prática as propostas incentivadas pela Campanha.

Como exemplo dessas ações, o texto-base além de contextualizar 
o que é o poder público, os tipos de poder e os condicionantes nas 
políticas públicas, fala sobre o papel dos atores sociais nas Políticas 
Públicas. A participação da sociedade no controle social das Políticas 
Públicas é outro tema de destaque no texto-base. “Política Pública 
não é somente a ação do governo, mas também a relação entre as 
instituições e os diversos atores, sejam individuais ou coletivos, en-
volvidos na solução de determinados problemas”, afirma o secretá-
rio-geral da CNBB, dom Leonardo Steiner.

Ainda segundo dom Leonardo, devem ser utilizados princípios, 
critérios e procedimentos que podem resultar em ações, projetos ou 
programas que garantam aos povos os direitos e deveres previstos 
na Constituição Federal e em outras leis. Por isso, segundo ele, a te-
mática se fez necessária para a CF de 2019. “Políticas Públicas são as 
ações discutidas, aprovadas e programadas para que todos os cida-
dãos possam ter vida digna”, afirma dom Leonardo 

Além do texto-base, outros materiais foram produzidos para dar 
apoio nesta missão: círculos bíblicos, que trazem aprofundamento 
da Palavra de Deus; sugestão de celebração ecumênica, para reu-
nir pastores e representantes de outras Igrejas na preparação desse 
evento; a Cartilha Fraternidade Viva, rodas de conversa com a pers-
pectiva de aprofundar-se no tema e a vigília eucarística e celebração 
da misericórdia.

Fonte: http://www.cnbb.org.br
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Coração de Jesus,

Rei e centro de todos os corações, há 175 anos 
inspirastes um pequeno grupo de jovens franceses a 
fazerem o apostolado pela oração, oferecendo suas 

vidas. A pequena faísca se espalhou pelo mundo 
inteiro, e agora temos a alegria de ser do Apostolado 

da Oração, a Rede Mundial de Oração do Papa.

Coração Santo,

dá-nos a graça de caminhar com todo o Povo de 
Deus, deixando-nos transformar em autênticos 

discípulos – missionários, acolhendo as inspirações 
do Divino Espírito em favor de toda a humanidade 
e dos mais abandonados e necessitados, com seus 

desafios e esperanças.

Coração bondoso,

fornalha ardente de caridade, que sejamos, contigo, 
testemunhas da misericórdia para o mundo sedento 

de paz, justiça e fé!

Amém.

oração pelos 175 anos 
de criaçao do Apostolado

JORNADA DA PREPARAÇÃO DE NOIVOS
Uma caminhada de 7 encontros quinzenais para a reflexão do casal 

sobre o verdadeiro sentido da união matrimonial. 

Uma vida eterna a dois não pode ter pressa!

ENCONTROS DE FORMAÇÃO FAMILIAR
Uma vez por mês nos encontramos para dialogar e dividir 

experiências sobre as bases de formação da família.

Não é palestra, é um bate-papo mesmo,
 na cozinha da igreja!

ENCONTROS ADMINISTRATIVOS
Sonhar, planejar e agir. Uma vez por mês nos encontramos para 

atuar em atividades em prol das famílias da paróquia.

São famílias servindo outras famílias!

Também fazemos no decorrer do ano:

Casamento comunitário, Semana da 
Família e Jornada de casais.

Mais informações na secretaria paroquial
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pastoral

N
a vida de qualquer ser humano a 
base de tudo não pode ser o mí-
nimo, mas a busca do máximo. 

Quem vive no mínimo não desenvolve 
suas potencialidades e pode levar uma 
vida medíocre. Ao contrário, quem bus-
ca sempre o máximo desenvolve seus 
dons e talentos tornando sua vida uma 
experiência única e extraordinária. Essa 
é a vocação de todo ser humano, como 
já dizia um escritor brasileiro, o ser hu-
mano é chamado a voar alto como as 
águias, porém, pode passar a vida intei-
ra ciscando como as galinhas. 

Que sejamos capazes de voar alto, de ir 
além. Esse pensamento se aplica muito 
bem à vida cristã, pois o próprio Jesus, 
no contexto do Sermão da Montanha, 
nos diz que nossa justiça precisa ser 
maior que a dos fariseus (cf. Mt. 5, 20). A 
justiça dos fariseus consiste em seguir 
estritamente a lei, contentando-se com 
o mínimo quando somos chamados a 
ser mais (cf Mt.5, 20-48).

Também em relação ao Dízimo cor-
remos o risco de nos contentar com o 
mínimo. Assim, cada um ao contribuir 
com o seu dízimo deveria pensar se 
esse valor é significativo para mim, e 
se for, consequentemente ele será o 
seu máximo. Que o nosso dízimo seja 
expressão do nosso máximo.

Dízimo como 
expressão do máximo
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Pastoral

VISÃO CRISTÃ DA RESPONSABILIDADE SOCIAL

N
ão importa se você tem uma mi-
croempresa, ou apenas a intenção 
de abrir, futuramente, um pequeno 

negócio. A Pastoral do Empreendedor, a 
partir deste mês, oferecerá aos sábados, 
das 9h às 17h, na Paróquia Imaculada Con-
ceição – Ipiranga, atividades de Escuta e 
de Coaching mediante agendamento na 
Secretaria Paroquial. 

O objetivo é dar apoio aos empresários, 
cristãos, na contribuição para a reflexão, 
fortalecimento espiritual e tomada de de-
cisões, segundo os princípios de Jesus. 

A visão cristã da responsabilidade social 
observa o diálogo e o intercâmbio de ex-
periências dos empreendedores partici-
pantes considerando os sinais dos tempos 
e de todas as circunstâncias particulares. 

A Pastoral do Empreendedor também pro-
move outras atividades como minipales-
tras bimestrais, com dinâmicas de grupo, 
além de retiros, almoços/jantares, visitas às 
empresas para orações e bênçãos.

MISSA COM EMPREENDEDORES

Mensalmente, sempre no Primeiro 
Domingo do mês, às 18h30, venha 
consagrar ao Senhor os seus empreen-
dimentos, sejam eles pessoais, familia-
res, profissionais e espirituais.

Traga a sua vela para ser abençoada

Retiro com
Empreendedores

10 de Fevereiro
das 9h às 16h

reflexão

Alegria
centenária

H
ermínia de Lourdes, natural 
de Vinhas, uma pequena 
freguesia na região norte 

de Portugal, é presença cons-
tante às quintas-feiras, na reza 
do terço na CORA. 

Residente nessa casa de idosos 
no Ipiranga, completou 100 anos 
no dia 16 de novembro de 2018 
e ela mesma organizou sua festa 
de aniversário.

O que mais impressiona é ver al-
guém chegar aos 100, com tanta 
lucidez, energia, saúde e alegria. 
E ela ainda faz planos!

Durante a homenagem após o 
terço, lhe perguntaram qual era 
o seu segredo para uma vida lon-
ga e saudável e ela respondeu: 
Fé em Deus! E eu acrescentaria: 
generosidade, carinho, otimismo 
e bom humor, características que 
lhe são peculiares.

Sua história de vida foi pauta no 
Domingo Espetacular, na Rede 
Record, no dia 25 de novembro.

Que grande prazer conviver com 
essa devota de Nossa Senhora!
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sínodo arquidiocesano

No caminho sinodal, realizado 
em 2018 no âmbito das paró-
quias e suas comunidades, a 

Igreja arquidiocesana de São Pau-
lo colocou-se à escuta do Espírito 
Santo e foi a campo para colher as 
interpelações dos fiéis católicos, a 
fim de que, a partir delas, como que 
num despertar, já tenha indicativos 
que suscitem atitudes concretas na 
sua ação missionária eclesial.

As indicações pastorais são mui-
tas, mas, aqui, destacamos três:

1. Pregação assídua e sistemá-
tica sobre os temas da fé e da 
moral, de maneira que a doutrina 
da fé católica e os mistérios da fé 
cristã sejam anunciados a todos, 
conhecidos e amados. (12º Plano 
de Pastoral-85,2)

2. Atenção especial para a for-
mação dos leigos, para favorecer 
o interesse e a participação de um 
maior número de pessoas na vida 
e missão da Igreja. (12º Plano de 
Pastoral-85,5)

3. Estímulo e acompanhamento 
dos jovens em seu processo de 
educação da fé e na elaboração 
de um projeto de vida e de voca-
ção. (12º Plano de Pastoral-85,8)

Comecemos, assim, a refletir, para 
que possamos participar melhor 
das assembleias do sínodo arqui-
diocesano nas regiões episcopais!

Padre José Arnaldo

ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066

Atitudes Concretas 
De Missão Eclesial

papa fala aos 
Jovens no panamá
“A jovem de Nazaré não aparecia 
nas «redes sociais» de então, não 
era uma influencer – uma influen-
ciadora digital – mas, sem querer 
nem procurá-lo, tornou-Se a mu-
lher que maior influência teve na 
história”, disse Francisco.

Fonte: www.vaticannews.va

depoimento

dicas

Dicas de Viagens 
João Aparecido da Luz 

Livro do mês

Filme do mês

Ressurreição
Direção: Kevin Reynolds

Clavius, um poderoso centurião romano agnóstico e cético, e 
seu assessor Lucius são enviados por Pôncio Pilatos para resol-
ver o mistério sobre o que aconteceu com Jesus nas semanas 
após a crucificação. O objetivo é refutar os temores de um 
Messias ressuscitado e prevenir uma revolta eminente.

Tendo estado em 22 países e 60 cidades em quatro conti-
nentes, e viajando por sua conta, o autor transfere para o 
papel, de maneira prática, objetiva, real e fiel, tudo o que 
suas lentes fotografaram e ficou gravado em sua memória. 
É uma leitura em que o leitor participa dos fatos descritos 
tendo a sensação de vivenciar os locais inteirando-se dos 
acontecimentos, como se lá estivesse.



Aniversariantes dizimistas de fevereiro 2019

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
Antonia Carrara Savoy
Célia da Silva Alves
Ivanise Faria G. Jardim
Jeanete Anichini
José Moacir Baldo

Marcia Benez Martins
Maria Aurelia de Souza Santos
Maria do Socorro Nascimento
Ubaldo Cecatto

Palavra do Papa

“A Santa Madre Teresa ajuda-nos a compreender que o único critério 
de ação deve ser o amor gratuito para com todos, sem distinção de língua, 
cultura, etnia ou religião. O seu exemplo continua a guiar-nos na abertura 
de horizontes de alegria e esperança para a humanidade necessitada de 
compreensão e ternura, especialmente para as pessoas que sofrem.”

 
Papa Francisco

(Fonte: noticias.cancaonova.com)

Intenções de oração do mês: 
Universal: Pelo acolhimento generoso das vítimas do tráfico de pessoas, da prostituição forçada e da violência.


