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Principal

Irmãs e irmãos, a paz!

A Quaresma de 2019 pode ser uma oportunidade 
de sermos mais santificados nesse tempo favorável 
de graças de Deus. Jejum, penitência e caridade são 
a chave proposta pela Igreja para que possamos per-
ceber que a santidade é vivida no concreto da vida, 
nas renúncias e nas mudanças de comportamento.

Convido-lhes a pensar com carinho na escolha da 
abstinência quaresmal que lhe ajudará em sua cami-
nhada de santificação, peço também que olhe com 
atenção para o tema proposto pela Igreja no Brasil 
na Campanha da Fraternidade 2019. O tema das po-
líticas públicas pode parecer algo distante de nossa 
realidade, mas há muitos irmãos em nossa cidade 
que dependem destas políticas para terem uma vida 
com um mínimo de dignidade.

 
A paz é fruto da justiça e a Igreja não pode calar a 
voz de Cristo que veio para os pobres e pecadores.

 
Uma abençoada Quaresma para ti.

Pe. Pedro Luiz Amorim Pereira

Editorial
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QUARESMA

A quaresma é o tempo litúrgico de conversão, que a 
Igreja marca para nos preparar para a grande festa 
da Páscoa. É tempo para lembrar os 40 dias passa-

dos por Jesus no deserto e os sofrimentos que ele supor-
tou na cruz, para nos arrepender dos nossos pecados e de 
mudar algo de nós para sermos melhores e poder viver 
mais próximos de Cristo.

A Quaresma começa na Quarta-feira de Cinzas e termi-
na no Domingo de Ramos, anterior ao Domingo de Pás-
coa, este ano sendo de 6 de março a 18 de abril. Ao longo 
deste tempo, sobretudo na liturgia do domingo, fazemos 
um esforço para recuperar o ritmo e estilo de verdadei-
ros fiéis que devemos viver como filhos de Deus. A quar-
ta-feira de cinzas é um dia usado para lembrar o fim da 
própria mortalidade. É costume serem realizadas missas 
onde os fiéis são marcados na testa com cinzas. Essa mar-
ca normalmente permanece na testa até o pôr do sol. Esse 
simbolismo faz parte da tradição demonstrada na Bíblia, 
onde vários personagens jogavam cinzas nas suas cabe-
ças como prova de arrependimento.

A cor litúrgica deste tempo é o roxo, que significa luto e pe-
nitência. É um tempo de reflexão, de penitência, de conver-
são espiritual; tempo de preparação para o mistério pascal.

Na Quaresma, Cristo nos convida a mudar de vida. A 
Igreja nos convida a viver a Quaresma como um caminho a 
Jesus Cristo, escutando a Palavra de Deus, orando, compar-
tilhando com o próximo e praticando boas obras. Nos con-
vida a viver uma série de atitudes cristãs que nos ajudam a 
parecer mais com Jesus Cristo, já que por ação do pecado, 
nos afastamos mais de Deus.

Por isso, a Quaresma é o tempo do perdão e da reconci-
liação fraterna. Cada dia, durante a vida, devemos retirar 
de nossos corações o ódio, o rancor, a inveja, os zelos que 
se opõem a nosso amor a Deus e aos irmãos. Na Quares-
ma, aprendemos a conhecer e apreciar a Cruz de Jesus. 
Com isto aprendemos também a tomar nossa cruz com 
alegria para alcançar a glória da ressurreição.

Faça pelo menos uma boa ação por dia, todos os dias. Seja 
misericordioso, perdoe mais, aceite mais. Viva a Quaresma.

15 CONSELHOS DO PAPA 
FRANCISCO PARA A QUARESMA

São 15 conselhos muito simples e concretos 
que Francisco oferece e que ajudarão você a 
vivê-la melhor:

1.  Sorrir. Um cristão é sempre alegre;

2. Agradecer 
(mesmo se não “precisar” fazê-lo);

3. Lembrar aos outros que você os ama;

4. Cumprimentar com alegria 
essas pessoas que você vê todos os dias;

5. Ouvir a história do outro 
sem preconceito, com amor;

6. Parar e ajudar quando alguém precisar;

7. Incentivar quem está desanimado;

8. Alegrar-se pelas qualidades 
ou realizações dos outros;

9. Juntar as coisas que você 
não vai mais usar e dar a quem precisa;

10. Ajudar quando necessário 
para que o outro descanse;

11. Corrigir com amor 
e não calar por medo;

12. Cuidar com carinho especial 
dos que estão perto de você;

13. Limpar o que usa em casa;

14. Ajudar os outros 
a superar os obstáculos; e

15. Ligar para os pais, falar mais com eles.

TEMPO DE CONVERSÃO



4 - Imaculada em revista

“N
o sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por 
Deus a uma cidade da Galileia, chamada 
Nazaré, a uma virgem e disse-lhe: ‘Ave, 

cheia de graça, o Senhor é contigo.’ Não temas , Ma-
ria, conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o 
nome de Jesus. Maria perguntou ao anjo: ‘Como se 
fará isso, pois não conheço homem?’ Respondeu-lhe 
o anjo:’ O Espírito Santo descerá sobre ti. Então disse 
Maria: ‘Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim 
segundo a tu palavra’” (cf. Lc 1,26-38). 

O SIM de Maria dito ao Arcanjo Gabriel foi determi-
nante para dar início à História da nossa Salvação.

Por que não começar assim o dia? Seria belo dizer a 
cada manhã: Aqui estou, Senhor, cumpra-se hoje 
em mim a tua vontade.

comemoração

São josé

Anunciação do Senhor

19 DE MARÇO
Festa de São josé

O santo do dia 19 de março é mais que especial, 
é São José, o marido de Maria e pai adotivo do 
Nosso Senhor Jesus Cristo.

José escolheu a maior de todas as missões: a de aco-
lher a Virgem Maria se casando com ela aos 30 anos 
de idade, além de criar Jesus, mesmo sendo um car-
pinteiro humilde e de poucas posses.

São José morreu aos 60, antes de Jesus iniciar sua 
vida pública, porém no período de 30 anos, ajudou e 
protegeu tanto Cristo, quanto Maria, sendo uma das 
passagens mais conhecidas, a da fuga para o Egito, 
pois Herodes queria acabar com a vida do Salvador 
que havia nascido.

Atualmente São José é tido como Padroeiro da Igre-
ja (Declarado pelo Papa Pio IX), Advogado dos Lares 
Cristãos (Papa Leão XIII), além de ser considerado o 
protetor dos operários e da Sagrada Família.

25 DE MARÇO
Festa da Anuncição

19 DE MARÇO
Dia de São José
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pastoral

O apostolado se reúne para estudo, vivência e promoção da Devoção à Di-
vina Misericórdia. Através dos cenáculos – leitura do Diário de Santa Faus-
tina, da Bíblia, e do Catecismo da Igreja – vamos melhor compreendendo 

a devoção e apreendendo que ela é um caminho de vida e santificação, pela 
prática das obras de misericórdia corporais e espirituais.

 COMO SE TORNAR UM APÓSTOLO DA MISERICÓRDIA?

Confiar, adorar, louvar, agradecer, professar, anunciar, celebrar, testemunhar, 
suplicar com as práticas devocionais - hora, terço, novena, festa e a imagem. 

A divulgação do culto à Misericórdia- exige uma atitude cristã de fé, de confian-
ça em Deus, a prática de um ato de amor ao próximo por dia (D.1075)

NOSSAS ATIVIDADES NA PARÓQUIA:

• CENÁCULO (terceiro domingo/mês) 9h às 11h

• NOVENA DE 19/04 A 27/04 

• FESTA DA MISERICÓRDIA 28/04 às 14h

• CONGRESSO DA DIVINA MISERICÓRDIA 31/08 e 01/09 

Venham fazer a experiência da misericórdia conosco!

“Que a Vossa graça, que desce sobre mim do Vosso compassivo Co-
ração, me fortaleça para a luta e os sofrimentos, a fim de que eu 
permaneça fiel a Vós.” (D.1803)

Apóstolos Eucarísticos da Divina 
Misericórdia na Imaculada (AEDM)

Jesus nos chama a estar em 
sua presença e viver de ma-
neira intensa uma verdadeira 
experiência de Deus.

Não perca essa oportunida-
de maravilhosa de mergulhar 
na presença de Deus e liber-
tar-se das tristezas, angústias, 
rancores, inseguranças, en-
fim recuperar a estabilidade 
emocional e adquirir nova-
mente a alegria de viver!

15 sessões 
de 2 horas cada, 
uma vez por semana

inscrições na secretaria

OFICINAS DE 
ORAÇÃO E VIDA

09 DE MARÇO DE 2019
SÁBADO, ÀS 14H
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Pastoral

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

C
onstantemente o Papa Francisco tem 
manifestado o valor da mulher para a 
Igreja e para o mundo atual. Neste dia 

8 de março, em que se celebra o Dia Interna-
cional da Mulher, apresentamos algumas pa-
lavras do Papa Francisco sobre as mulheres.

“Deus criou a mulher para que todos 
nós tivéssemos uma mãe.”  (Papa Francisco 
– Missa Santa Marta 09/02/2017)

“Quando não há mulher, falta a harmonia. 
Nós dizemos, falando: mas esta é uma so-
ciedade com uma forte atitude masculina, e 
isto, não? Falta a mulher. ‘Sim, sim: a mulher 
é para lavar a louça, para fazer…’ Não, não, 
não: a mulher é para trazer harmonia. Sem 
a mulher não há harmonia. Não são iguais, 
não são um superior ao outro: não. Só que o 
homem não traz harmonia: é ela. É ela que 
traz a harmonia, que nos ensina a acariciar, a 

amar com ternura e que faz do mundo uma 
coisa bela”.  (Papa Francisco – Missa Santa 
Marta 09/02/2017)

“Este é o grande dom de Deus: nos deu 
a mulher. No Evangelho, ouvimos do que é 
capaz uma mulher, hein? Aquela é corajosa! 
Foi adiante com coragem. Mas é algo mais: a 
mulher é a harmonia, é a poesia, é a beleza. 
Sem ela o mundo não seria bonito, não seria 
harmônico.” (Papa Francisco – Missa Santa 
Marta 09/02/2017) 

“As mulheres têm muito a dizer-nos na 
sociedade atual. Às vezes somos dema-
siado machistas, e não deixamos espaço 
à mulher. Mas a mulher sabe ver as coisas 
com olhos diferentes dos homens”.  Papa 
Francisco – 18 de Janeiro de 2015, na Univer-
sidade de São Tomás, em Manila, Filipinas 
Encontro com os jovens)

SÁBADO - 13/04
16h - Missa de Ramos
           Catequese Infantil 

DOMINGO - 14/04
8h30 - Início da Celebração 
na Capela Santa Paulina e 
procissão com os ramos até 
a paróquia

18h30 - Missa sem procissão 
  

SEGUNDA - 15/04
20h30 - Procissão do Encontro  
  

TERÇA - 16/04
20h15 - Meditação das 
sete palavras  
 

QUARTA  - 17/04
Confissões 19h às 21h30 
 

QUINTA - 18/04 

20h30 - Missa da 
Ceia do Senhor com lava-pés 
 

SEXTA - 19/04
15h - Celebração 
da Paixão do Senhor 
 

17h - Via Sacra  
 

SáBADO - 20/04
20h - Solene Celebração 
da Vigília Pascal e 
Bênção do fogo novo.

DOMINGO - 21/04
Páscoa - Missas 8h30, 
10h30 e 18h30



Imaculada em revista - 7

sínodo arquidiocesano

Estamos entrando no segun-
do ano do nosso sínodo ar-
quidiocesano, uma ação en-

volvente de toda a nossa Igreja 
arquidiocesana, proposto como 
um “caminho de comunhão, con-
versão e renovação missionária” 
para todas as pessoas, expres-
sões e organizações de nossa 
Igreja metropolitana.

Em 2019, nosso sínodo estará con-
centrado sobretudo nas Regiões 
Episcopais, que farão suas assem-
bleias sinodais em quatro sessões, 
com o objetivo de aprofundar a 
tomada de consciência sobre a re-
alidade eclesial e de começar a de-
linear respostas diante das inter-
pelações que a realidade nos faz. 

A abertura dos trabalhos sinodais 
deste ano será feita no dia 30 de 
março, em cada Região Episcopal. 

Mas as paróquias também conti-
nuarão a fazer o caminho sinodal 
neste ano em três propostas: re-
alizar uma assembleia paroquial 
extraordinária; conhecer e valori-
zar a própria história; e valorizar 
os santos padroeiros.

Você faz parte dessa mudança! 
Participe.

ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066

dicas

A Cicatriz de David 
Susan Abulhawa

Livro do mês

Filme do mês

Toilet - Ek Prem Katha
Direção: Shree Narayan Singh

Apesar da estética indiana fora dos padrões aos quais estamos 
acostumados, a dramédia romântica serve de pano de fundo 
para uma severa crítica ao sistema indiano de saneamento bá-
sico – principalmente em áreas pobres e rurais, – a difi culdade 
que as pessoas têm de se libertarem de tradições religiosas 
desconexas da realidade que insistem em existir nos dias atu-
ais, e a condição de inferioridade social concedida às mulheres, 
também por questões ligadas à religião. Uma oportunidade 
única de mergulhar em um mundo totalmente alheio ao nos-
so. Baseado em uma história real.

Uma longa jornada em busca da verdadeira identidade de 
um homem partido ao meio. Seu nome foi Ismael até o dia 
em que um soldado israelense o levou embora. Ficava para 
trás a história de um menino palestino, habitante do campo 
de refugiados de Jenin, em 1948. Dali em diante, o peque-
no iria se chamar David, raptado por um ofi cial cuja esposa 
sonhava em ter um fi lho. Educado segundo os preceitos da 
religião judaica, o jovem seguirá para o front vinte anos de-
pois, durante a Guerra dos Seis Anos, onde se defrontará 
com o irmão Yousef, feroz combatente da causa palestina. SEGUNDO ANO

2º encontro de 2019
10 de Março das 15h às 17h



Aniversariantes dizimistas de março 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

Inge Muller Schoeder

Jose Carlos Martins

Luciana Lopes Augusto Ferreira

Maria Aparecida Sapienza Xavier

Maria do Socorro Cavalcante

Maria Elza da Silva

Maria José da Rocha

Marildes M.F. da Luz Romanelli

Marina de Azevedo Martins

Mario Xavier

Poliana do Nascimento

Sonia Toqueton Parrilo

Valfredo Fonseca Sales

Vania Vesterman Araujo

Renato Centenaro

Zuleimar M. Marcilio

Palavra do Papa

“Hoje, queridos irmãos e irmãs, queria fazer-me intérprete do grito que 
se eleva, com crescente angústia, em todos os cantos da terra, em todos 
os povos, em cada coração, na única grande família que é a humanidade: 
o grito da paz! É um grito que diz com força: queremos um mundo de 
paz, queremos ser homens e mulheres de paz, queremos que nesta nossa 
sociedade, dilacerada por divisões e confl itos, possa irromper a paz!”

Papa Francisco
(Fonte: noticias.cancaonova.com)

Intenções de oração do mês: 
Pela evangelização: Pelas comunidades cristãs, em particular as que são perseguidas, para que sintam a proximidade 
de Cristo e para que os seus direitos sejam reconhecidos.


