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Igreja em sínodo: caminho 
de comunhão, conversão e 
renovação missionária

Car@s Paroquian@os,

Estamos em pleno caminho quaresmal rumo 
à Pascoa do Senhor. Neste percurso peniten-
cial de conversão somos exortados pelo nosso 
Cardeal Arcebispo Dom Odilo Pedro Scherer a 
fazermos também um caminho sinodal.

Elevo ao Senhor uma prece para que em 
nossa paróquia se multipliquem os grupos de 
meditação, reflexão e partilha sobre o tema 
central do Sínodo Arquidiocesano. Quanto 
mais grupos pudermos criar e multiplicar, 
maior será a participação efetiva de nossa 
Paróquia neste projeto de renovação eclesial 
e missionário ao qual somos chamados. Por 
isso, queridos irmãos e irmãs... mãos à obra. 
Coragem! Renovemos nossa consciência de 
participação e corresponsabilidade no corpo 
de Cristo, povo de Deus, que é a Igreja.

Acolhemos com grande alegria o novo vigá-
rio paroquial, Padre Pedro Luiz Amorim Perei-
ra. Contamos com seu testemunho e empe-
nho sacerdotal em favor da vida pastoral de 
nossa Paróquia.

Tenham todos um ótimo período de quares-
ma e uma abençoada semana Santa.

Pe. Boris Nef Ulloa - Pároco

Editorial
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Principal

PÁSCOA: 
TEMPO DE RENASCER
H

á dois anos, o Papa Francisco apresentou 
para toda a Igreja uma reflexão sobre o Trí-
duo Pascal, itinerário celebrativo que leva 

da Quinta-feira Santa à Páscoa, o qual considerou 
como o “coração do ano litúrgico” para todos os 
Cristãos Católicos.

“O Tríduo Pascal é o memorial de um drama de amor 
que nos dá a certeza de que nunca seremos abando-
nados nas provações da vida”, declarou o Papa.

A Igreja Católica começa na Quinta-feira Santa a ce-
lebrar os dias mais importantes do seu calendário li-
túrgico, que assinalam os momentos da Paixão, Mor-
te e Ressurreição de Jesus, culminando na Páscoa.

“Na Quinta-feira Santa, com a Instituição da Euca-
ristia e o Lava-pés, Jesus ensina-nos que a Eucaris-
tia é amor que se faz serviço, e é presença sublime 
de Cristo que deseja alimentar todos, sobretudo 
os mais fracos”, promovendo uma “comunhão de 
vida” com os necessitados.

Este conjunto de celebrações do Tríduo Pascal re-
montam ao século IV, seguindo as indicações deixa-
das pelos Evangelhos sobre a Paixão de Jesus Cristo, 
que para o Papa “dura até o fim do mundo, porque é 
uma história de partilha com os sofrimentos de toda 
humanidade: do primeiro ao último ser vivente, to-
dos são agraciados por tão sublime mistério”.

“Na Sexta-feira Santa chegamos ao momento 
culminante do amor, um amor que quer abraçar 
todos sem excluir ninguém, com uma entrega ab-
soluta”, afirmou.

O Sábado Santo, tal como a Sexta-feira, é um dia 
dito ‘alitúrgico’, isto é, sem celebração da Eucaristia 
ou de outros sacramentos, o “dia do silêncio de Deus”.

“Deve ser um dia de silêncio. Devemos fazer de 
tudo para que seja um dia de silêncio para nós, 
como foi naquele tempo, o dia do silêncio de Deus”, 
neste dia, explicou: “Jesus partilha com toda a hu-
manidade o drama da morte, não deixando espaços 
aonde a misericórdia infinita de Deus não chegue”.

“Neste dia, o amor não duvida, como Maria, a pri-
meira crente - ela não duvidou, mas guardou silên-
cio e esperou. O amor que espera com confiança na 
Palavra do Senhor até que Cristo ressuscite esplen-
doroso no dia de Páscoa”.

Para explicar este silêncio, Francisco citou a ex-
periência de Santa Juliana de Norwich (1342-1416), 
mística inglesa, que teve uma visão da Paixão de 
Cristo na qual Jesus afirmou que, se pudesse, teria 
sofrido “ainda mais por amor a nós”.

“Este é o nosso Jesus, que diz a cada um de nós: 
se pudesse sofrer ainda mais por ti, assim o faria”, 
concluiu.

Na Solene Vigília Pascal, na noite do Sábado San-
to, celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, Ele o 
Senhor da vida, destrói tudo aquilo que causou mal 
a humanidade. Com toda a Igreja entoamos o “Ale-
luia, Cristo Vive Eternamente!”; e nos faz participar 
de Sua Vida. No domingo, nas celebrações durante o 
dia, e depois ainda por uma semana, prolongamos a 
celebração do Domingo da Páscoa do Senhor, como 
se fosse um único dia (Oitava da Páscoa).

Deixemo-nos iluminar e transformar pela força 
da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, para 
que a nossa existência se converta a cada dia num 
testemunho da vida que é mais forte do que o pe-
cado e a morte. Um Santo Tríduo Pascal a todos! 
Deus os abençoe!

Fonte: Adaptado da Agência Ecclesia
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SÁBADO – 24 de Março
“Hosana ao filho de Davi”.

16h: Missa com a Bênção dos Ramos. 
Participação da Catequese  
Infantil e Juvenil.

DOMINGO – 25 de Março
DOMINGO DE RAMOS E DA PAIXÃO DO SENHOR

“Cristo com Sua morte nos salva de todo egoísmo”.

08h30: Santa Missa Solene - Início da 
Celebração na Capela de Santa 
Sagrada Família e Santa Paulina  
(Av. Nazaré, 470), e Procissão com 
os Ramos até à Paróquia Imaculada 
Conceição.

18h30: Missa com a Bênção dos Ramos  
e Procissão Interna.

2ª FEIRA SANTA – 26 de Março
“Não oculteis de mim a vossa face, na hora em que a 
angústia me invadir”.

20h30: Via Sacra e Procissão do Encontro 
do Senhor dos Passos e N. Sra. das 
Dores: Saída da Capela do Colégio 
Maria Imaculada e Encontro no 
Instituto de Cegos Pe. Chico. Segue  
até a Paróquia Imaculada Conceição.

3ª FEIRA SANTA – 27 de Março
“Em verdade, em verdade te digo: o galo não cantará 
antes que me tenha negado três vezes”.

18h: Celebração Penitencial seguida  
de confissões individuais.

Abre as celebrações da Semana San-
ta que nos introduz no mistério Pascal 
de Cristo que é sua Paixão, Morte e 
Ressurreição. No Domingo de Ramos 
nós lembramos a entrada de Jesus em 
Jerusalém, aclamado como Rei e em 
seguida é preso e sofre a condenação 
pela morte de cruz. “Bendito o que 
vem em nome do Senhor!”

Terça-feira dia 27 e Quarta-feira 
dia 28 de Março de 2018. A partir da 
18h, confissões para a Páscoa 

Venha se preparar bem para cele-
brar a maior solenidade da Igreja, o 
mistério da Paixão, Morte e Ressur-
reição de Cristo.

Lembramos o encontro de Jesus - o 
Senhor dos Passos - com sua mãe, na 
Via Sacra. Nesse dia, em procissão, os 
homens trazem o Senhor dos Passos 
desde o Colégio Maria Imaculada, e 
as mulheres trazem Nossa Senhora 
das Dores desde o Instituto Padre 
Chico, que se encontram na quarta 
estação para acompanhar as demais 
estações da Via Sacra até a Paróquia 
Imaculada Conceição. “Ajudai-nos, 
Senhor, a meditar estas estações com 
muita fé e devoção.”
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4ª FEIRA SANTA – 28 de Março
“O Senhor se fez obediente até a morte e morte de Cruz”.

18h: Celebração Penitencial seguida  
de confissões individuais.

5ª FEIRA SANTA – 29 de Março
“Este é meu corpo, tomai e comei. Este é meu sangue, 
tomai e bebei.”

9h: Santa Missa Crismal e Renovação 
das Promessas Sacerdotais  
Catedral da Sé 

20h30: Missa da Ceia do Senhor  
(com Lava-Pés) em seguida  
Vigília e Adoração Eucarística  
 (até as 12h da Sexta-feira Santa)

 
6ª FEIRA SANTA – 30 de Março
Eis a doação perfeita do Amor: Cristo Verdadeiro”.  
(Dia de jejum e abstinência)

Atendimento de Confissões até 12h.

10h30: Via Sacra com a Catequese  
Infantil e Juvenil.

15h: Celebração da Paixão de Nosso 
Senhor Cristo (Adoração da Santa Cruz).

17h: Via-Sacra encenada dentro do  
Campus Ipiranga da PUC/SP.

SÁBADO SANTO – 31 de Março
“A morte foi vencida pelo Senhor da Vida! Aleluia!”
 

20h: Solene Celebração da Vigília Pascal 
e Bênção do Fogo Novo. (Batismo e 
Primeira Eucaristia de Adultos)

DOMINGO DE PÁSCOA – 01 de Abril
RESSUREIÇÃO DO SENHOR

Vi Cristo Ressuscitado, o túmulo está vazio! Aleluia!”

08h30: Missa da Ressurreição do Senhor.
10h30: Missa da Ressurreição do Senhor.
12h: Celebração do Batismo (de crianças).
18h30: Missa da Ressurreição do Senhor.

Com a bênção do “fogo novo” tem-se início 
a Solene Vigília Pascal. É a Vigília das vigí-
lias, a Noite Santa do triunfo da Vida sobre 
a morte. Toda a Igreja proclama em uma só 
voz: “Cristo Ressuscitou verdadeiramente, 
Aleluia! Aleluia! Verdadeiramente Ressusci-
tou!” Nessa noite aproveita-se para batizar 
os catecúmenos, que após longa preparação 
estão aptos para receber o Sacramento do 
Batismo e se tornam menmbros do Corpo de 
Cristo que é a Igreja.

Na celebração da Manhã, Missa do Crisma e 
Renovação das Promessas Sacerdotais, quan-
do os padres renovam as promessas assumi-
das no dia da ordenação sacerdotal junto ao 
bispo diocesano, e em seguida são abençoa-
dos os óleos para a celebração dos sacramen-
tos: os óleos dos Catecúmenos (Batismo), dos 
Enfermos e do Crisma (usado para a celebra-
ção do Sacramento da Confirmação, e, nas or-
denações sacerdotais e episcopais).

Na Celebração da Noite, tem início o Sole-
ne Tríduo Pascal – A Grande Celebração do 
Mistério da Paixão, Morte e Ressurreição de 
Cristo - Os três dias fomando uma única ce-
lebração. Da Quinta para a Sexta-feira Santa 
tem-se o costume de fazer uma vigília, para 
entrarmos  em comunhão com o sofrimento 
de Cristo, lembrando sua prisão, flagelamen-
to e condenação à morte.

Nesse dia Solene da Paixão do Senhor, não se 
celebra a Eucaristia, o que se estende pelo Sá-
bado Santo até a Solene Vigília Pascal. É consi-
derado um dia “alitúrgico”, por não se celebrar 
nenhum dos sacramentos, embora não se deixe 
de assistir os enfermos em casos de urgência.
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P
edro Luiz Amorim Pereira, paulistano, orde-
nado em 7 de março de 2009 pelo Cardeal 
Odilo Pedro Scherer, completará seus 40 

anos em 19 de junho em nossa Paróquia. Vindo da 
Paróquia Santa Paulina, no Heliópolis, onde traba-
lho como Pároco desde 2012 e, anteriormente, 
tendo sido Administrador Paroquial da Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida, no Ipiranga, tem uma 
vasta experiência junto às comunidades carentes 
da região. Trabalhou na Favela da Vila Prudente, e, 
já sabendo que iria para o Heliópolis, fez uma ex-
periência na Terra Santa junto com jovens Padres 
de outros países, especialmente pelo compartilha-
mento de ideias com o Padre Lucas que também 
já atuava em favelas em Buenos Aires, Argentina. 
Como curiosidade, o Padre Lucas foi ordenado 
pelo Cardeal Bergoglio, que hoje é Papa.

Formado em Marketing e Teologia, com pós-
-graduação em História, é uma pessoa “highte-
ch”, de alta tecnologia e estilo moderno e arroja-
do. Pe. Pedro Luiz também é músico, “designer”, 
faz “podcasts” e gosta de viajar. Afirma ser feliz 
porque a Igreja o aceitou como Padre com as ca-
racterísticas que possui.

Pe. Pedro Luiz nasceu em família católica e 
desde pequeno participou na vida paroquial: foi 
catequista, tocava na missa, levava alimentos a 
moradores em situação de rua, participava de 
encontros de jovens com Cristo, teologia para 
leigos, enfim, levava uma vida cristã e o pensa-
mento de ser Padre amadureceu até se concreti-
zar. Quanto aos seus planos, responde: “Eu miro 
o Reino de Deus, eu miro o Céu! Faço planos de 
ser feliz fazendo os outros felizes como Padre.”

Sobre o Sínodo no âmbito paroquial, na Ima-
culada Conceição, Pe. Pedro Luiz explica que, 
sobretudo nessa fase, em que nós, católicos, 
que amamos a Igreja e que olhamos pra ela e 
vemos o quanto nós poderíamos ser melhor, a 
oportunidade de contribuirmos com as nossas 
reflexões e a nossa participação. Aquilo que nós 
vamos refletir na nossa Paróquia sobre o que 
precisa ser mudado, será proposta do que nós 
cremos, como comunidade paroquial.

O novo vigário chegou
anúncio

E completa: “O Sínodo é a hora de falar e de ou-
vir. Nós precisamos nos ouvir e escutar o que o 
Espírito Santo está nos dizendo hoje; que seja um 
momento de celebração e de oração. Que tudo 
aquilo que falarmos seja por amor à Igreja, como 
nos ensina Jesus, movidos pelo Espírito Santo.

A participação no Sínodo, na fase paroquial, 
não é só participar de uma reunião, dar uma 
opinião ou uma sugestão. É muito mais do que 
isso: é colocar-se em um caminho como propõe 
nosso Arcebispo Dom Odilo para que o Sínodo 
aconteça de fato em nossas Paróquias. É um 
tempo favorável e de oportunidade para que 
possamos falar o que sempre tivemos vontade, 
nossos anseios e inquietações. O Sínodo é um 
canal que podemos utilizar para manifestar nos-
so “ser igreja”, vivendo em comunidade, vivendo 
em família, caminhando juntos... como Jesus fez 
com os discípulos de Emaús. 

Eu faço o convite: Vamos caminhar juntos!”
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sínodo arquidiocesano na paróquia

O TRABALHO EM COMUNIDADE

A etapa paroquial do sínodo em 
nossa Imaculada Conceição teve iní-
cio no domingo, 25 de fevereiro.

Foi feita a apresentação do itinerá-
rio a seguir em grupos com o Tema 
e Objetivo de cada Reunião. Houve 
dinâmica de integração de grupo e 
motivação, enfatizando a importân-
cia do trabalho realizado em Comu-
nidade. Por fim, houve a formação 
dos grupos que multiplicarão os te-
mas do Sínodo em nossa Paróquia 
e a projeção das Pastorais e Movi-
mentos existentes na Paróquia e do 
mapa do território paroquial.

Participe do Sínodo Paroquial: 
serão sete encontros mensais, de 
março a outubro. Apenas em julho 
tais encontros não acontecerão pois 
esse mês será dedicado ao levanta-
mento de dados sobre a realidade 
de cada paróquia.

“Faço votos que este primeiro 
ano do caminho sinodal (2018) seja 
de grande proveito e traga muitos 
frutos. Essa etapa pretende ser um 
grande ‘Ver’ da realidade religiosa, 
pastoral e evangelizadora de nossa 
Arquidiocese, a partir de suas bases. 
Não tenhamos medo “de nos olhar 
no espelho” e de fazer um discerni-
mento evangélico sobre a nossa rea-
lidade, que nos interpela e por meio 
da qual Deus nos fala a respeito da 
missão que temos a realizar nes-
ta imensa cidade de São Paulo. Por 
mandato e missão recebida de Cris-
to, somos testemunhas de Deus nes-
ta Cidade”, afirma o Cardeal Scherer, 
Arcebispo Metropolitano, no texto 
de apresentação do subsídio paro-
quial do sínodo arquidiocesano.
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Ano do laicato 

ANO  DO LAICATO

O tema escolhido para animar a 
mística do Ano do Laicato foi: “Cris-
tãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Igre-
ja em saída’, a serviço do Reino” e o 
lema: “Sal da Terra e Luz do Mundo”, 
Mt 5,13-14. 

Qual é, então, a vocação do leigo 
na Igreja? O que ele está chamado 
a fazer?

Por sua realidade de batizados, to-
dos os leigos não apenas “estão” na 
Igreja, mas “são” Igreja, são parte do 
corpo que tem Cristo por cabeça, 
assim como os clérigos. Segundo o 
bispo de Caçador (SC), dom Severino 
Clasen, presidente da Comissão Epis-
copal Especial para o Ano do Laicato, 
pretende-se trabalhar a mística do 
apaixonamento e seguimento a Je-
sus Cristo. “Isto leva o cristão leigo a 
tornar-se, de fato, um missionário na 
família e no trabalho, onde estiver vi-
vendo”, disse o bispo. Isso acontece 
por meio de uma vida de oração in-
tensa, onde se saboreia a mensagem 
de Jesus e se experimenta a sua gra-
ça sempre presente.

Que possamos participar desse ano 
fervorosamente na comunidade e 
que estejamos abertos para as surpre-
sas que o Senhor tem para nós!

Apostolado da Divina 
Misericórdia no Brasil

pastoral

O Apostolado da Misericórdia 
Divina consiste na propaga-
ção da infinita misericórdia de 
Deus, junto aos peregrinos e 
por todo o Brasil. Divulgamos e 
incentivamos todos a rezarem 
o terço e a Novena da Miseri-
córdia, poderosíssimas orações 
que Nosso Senhor Jesus Cristo 
ensinou a Santa Maria Fausti-
na, ao se manifestar, em 22 de 
fevereiro de 1931, em Plock, na 
Polônia, mandando-lhe que 
propagasse em todo o mundo 
a Sua infinita misericórdia.

Esta devoção vem nos lem-
brar que Deus é Amor, é Mise-

ricórdia, é Perdão, nunca nos 
abandona e que nunca deve-
mos nos desesperar com os 
inúmeros problemas da vida, 
mas confiar totalmente em Sua 
infinita misericórdia. Já distri-
buímos centenas de milhares 
destas orações e de estampas 
de Jesus Misericordioso, desde 
1992, gratuitamente.

Muitos grupos se formaram em 
diversas cidades e, diariamente, 
às 15 horas, Hora da Misericór-
dia, se reúnem nas Igrejas, diante 
do Santíssimo Sacramento, para 
suplicar a Deus misericórdia para 
o mundo.
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pastoral

Com certeza você já deparou 
com alguém, durante a celebra-
ção litúrgica, com uma fita verme-
lha acetinada próximo ao pescoço 
ou ao peito. Se você não conhecia 
o motivo, saiba que a pessoa é um 
membro do Apostolado da Ora-
ção (AO) - um Movimento Eclesial 
que faz parte da Rede Mundial de 
Orações do Papa - que procura 
viver a espiritualidade apostólica 
e Eucarística, brotada do Sagra-
do Coração, e fundamentada na 
releitura do Mistério da Paixão de 
Jesus. É uma união de fiéis que 
se oferecem, de forma cotidiana, 
para a continuidade da obra de 
nossa redenção.

O Apostolado propõe um ca-
minho de santidade a partir deste 
oferecimento diário da vida; um 
caminho de transformação interior 
que se coloca numa comunhão uni-
versal de preces. O membro deste 

grande grupo de fiéis tem como 
proposta viver na prática seu batis-
mo, participar ativamente da Santa 
Missa e buscar sempre a reconcilia-
ção colocando-se a serviço da Igreja 
em seu estado particular de vida.

Neste mês faremos um Encon-
tro e todos estão convidados. 
Haverá momentos de Espirituali-
dade com o Terço Mariano e Ado-
ração Eucarística. Inscrições na 
secretaria paroquial ou pelo email 
pimaculadaconceicaoi@gmail.
com. Veja a programação:

M
eu nome é Carolina, tenho 29 
anos, sou católica, estudante 
de enfermagem e zeladora do 

Apostolado da Oração há 8 meses.
Por meio da devoção e amor da ve-

nerável Madre Carmela Prestigiácomo, 
uma religiosa, fundadora das Irmãs do 
Sagrado Coração do Verbo Encarnado 
tive o primeiro contato com a espiritu-
alidade do Sagrado Coração de Jesus, 
um coração que amou tanto a humani-
dade que se fez CARNE!

Quantas vezes em minha caminha-
da recorro a este coração “tão manso 
e humilde” pronto a carregar nossos 
fardos e nos oferecer descanso. Vin-
de, e vede meus irmãos o amor do 
Coração de Jesus resgata nossa dig-
nidade de filhos amados do Pai e da 

Testemunho

EM CAMINHADA

Mãe, pois Nossa Senhora teve o co-
ração de Cristo batendo em seu ven-
tre e nos ensina a seguir Jesus! Neste 
coração, fornalha ardente de carida-
de, aprendo a amar mais e a servir 
melhor, por isso encontro N’Ele toda 
a força necessária para continuar mi-
nha vida: em família, na comunida-
de, no trabalho, na luta pelos meus 
sonhos, no cuidado aos enfermos. 
E ao rezar pelas intenções do Santo 
Padre, pela santificação dos Sacerdo-
tes e por todas as pessoas que dia-
riamente se recomendam às orações 
de nosso grupo percebo que não es-
tou sozinha, porque ser membro do 
Apostolado da Oração é ser Igreja.

Venha, jovem, você também fazer 
essa experiência!

Apostolado da oração
ENCONTRO :“APOSTOLADO  DA 

ORAÇÃO EM SÍNODO: LEIGOS E LEIGAS 
SEGUNDO O CORAÇÃO DE JESUS”

DOMINGO, 11 DE MARÇO
Das 14h às 18h30, término com a Santa Missa

• Momentos de espiritualidade 
com o Santo Terço e Adoração Eucarística

• Palestras:
“O Ano do Laicato e 

o Apostolado da Oração”
Padre Boris Agustín Nef Ulloa - 

Diretor da Faculdade de Teologia  da PUC-SP e 
Pároco da Imaculada Conceição do Ipiranga

“Sínodo Arquidiocesano: 
O Apostolado da Oração a 

caminho da Comunhão, Conversão 
e Renovação Missionária”

Padre Pedro Luiz Amorim Pereira - Coordena-
dor do Apostolado da Oração na Região Ipiranga 

e Vigário da Paróquia Imaculada Conceição.

• Local: Av. Nazaré, 993 - Ipiranga
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projeto

ORATÓRIO FESTIVO 
DA IMACULADA CONCEIÇÃOIÇÃO

O Oratório Festivo é uma atividade direcionada para crianças e 
adolescentes e acontece na Paróquia Imaculada Conceição, um sá-
bado por mês, com o objetivo de trazer os jovens para um dia de 
recreação e evangelização. Nesta atividade todos participam de mo-
mentos de oração, seguidos de recreação, como futebol, jogos didá-
ticos, brincadeiras de corda e muitas outras atividades. Também há 
um delicioso almoço como cortesia da Paróquia.

Assumido por animadores jovens e com apoio da comunidade, o 
oratório é um sucesso em nossa paróquia. É também um momento 
de viver a alegria da vida. É festa! O próximo Oratório Festivo será no 
dia 10 de março. A expectativa é de participarem 30 crianças e ado-
lescentes. Faça sua inscrição na secretaria paroquial ou pelo email 
pimaculadaconceicaoi@gmail.com

20h15 – Santa Missa de Abertura

21h30 – Palestra: As obras de 
Misericórdia Corporais e Espirituais

22h30 – Lanche

23h – Adoração ao 
Santíssimo Sacramento

24h – Encerramento

8h – Oração da Manhã: 
Lectio Divina sobre Mateus 25,31-46

8h50 – Divisão das Equipes

9h – Adoração (Equipe de Intercessão)
• Equipe de Visitas aos Hospitais 
   e Doentes nas casas
• Equipe de Evangelização na 
   Rua e Semáforos

12h – Lanche/ Almoço 
(A intercessão continua)

Das 13h às 15h – Continua a 
evangelização das equipes 2 e 3, 
e a Adoração Eucarística.

16h – Santa Missa

17h30 – Lanche

18h – Cinema Religioso 
e Encerramento

24h para o Senhor – 2018
Paróquia Imaculada Conceição

9 e 10 de março
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Campanha da Fraternidade

Em casa, no trânsito, na escola, no 
ambiente de trabalho, nas ruas, nas 
periferias e nos centros – a violência, 
que se manifesta em vários ambientes 
e permeia diferentes relações sociais, 
é o centro das reflexões da Campanha 
da Fraternidade deste ano. 

De acordo com o Secretário-Geral 
da CNBB, Dom Leonardo Ulrichs Stei-
ner, sofremos e estamos quase estar-
recidos com a violência. Não apenas 
com as mortes que aumentam, mas 
também por ela perpassar quase to-
dos os âmbitos da nossa sociedade. A 
ética que norteava as relações sociais 
está esquecida. Hoje, temos corrup-
ção, morte e agressividade nos gestos 
e nas palavras. Assim, quase aumenta 
a crença em nossa incapacidade de vi-
vermos como irmãos.

VÓS SOIS TODOS IRMÃOS
Os dados da Secretaria de Seguran-

ça Pública – SSP, indicam que no Bair-
ro do Ipiranga a 17º Delegacia Policial, 
comparando 2017 com 2016, registrou 
um aumento de roubos (quando há 
a apropriação de objeto alheio, com 
emprego de violência física ou psico-
lógica) e de tráfico de drogas

Não podemos dizer que a violência é 
epidêmica, que está em algum lugar. É 
um mal endêmico, está em todo o lugar 
e de forma permanente. Por isso propo-
mos uma nova reflexão, para dizer que 
precisamos tomar grandes atitudes e 
que elas comecem de dentro.

A Campanha da Fraternidade auxilia 
as ações de segurança pública, uma 
vez que o tema propõe que a popu-
lação reflita sobre valores e atitudes. 

“Sejamos protagonistas da supera-
ção da violência fazendo-nos arautos 
e construtores da paz.” Papa Francisco



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

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

Aniversariantes dizimistas de março 2018

Alessandro da Cunha Ferreira
Antônio Sergio
Francis Armando dos Santos
Gilberto Evangelista
Helena Nunes Ribeiro Crespin
Inge Muller Schoeder
Jose Carlos Martins
Lucas Shin
Luciana Lopes Augusto Ferreira
Maria Aparecida Sapienza Xavier
Maria do Socorro Cavalcante
Maria Elza da Silva
Maria Jose da Rocha

Marildes M.F. da Luz Romanelli
Marina de Azevedo Mart
Mario Xavier
Neide Barbosa da Silva
Poliana do Nascimento
Sonia Toqueton Parrilo
Valfredo Fonseca Sales
Vania Vesterman Araujo
Viviane Centenaro
Zuleimar M. Marcilio

Palavra do Papa
“Na noite de Páscoa, reviveremos o sugestivo rito de acender o círio pascal: a luz, 

tirada do lume novo,  pouco a pouco expulsará a escuridão e iluminará a assembleia 
litúrgica. A luz de Cristo, gloriosamente ressuscitado, nos dissipe as trevas do coração e 
do espírito, para que todos possamos reviver a experiência dos discípulos de Emaús: 
ouvir a palavra do Senhor e alimentar-nos do Pão Eucarístico permitirá que o nosso 
coração volte a inflamar-se de fé, esperança e amor.

Abençoo-vos de coração e rezo por vós. Não vos esqueçais de rezar por mim.
Papa Francisco

(Fonte: http://pt.radiovaticana.va)

Intenções de oração do mês:
O Santo Padre pede rezar em março pela formação para o discernimento espiritual, “para que toda a Igreja reconheça a 
urgência da formação para o discernimento espiritual, a nível pessoal e comunitário”.


