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Principal

Terminado o sábado, as mulheres foram ao sepul-
cro. Como nós, tinham nos olhos o drama do sofri-
mento, duma tragédia inesperada, que se verificou 
demasiado rapidamente. 

Contudo, nesta situação, as mulheres não se dei-
xam paralisar. Realizam algo simples e extraordiná-
rio: nas suas casas, preparam os perfumes para o cor-
po de Jesus. Não renunciam ao amor: na escuridão 
do coração, acendem a misericórdia. Nossa Senhora, 
no sábado – dia que Lhe será dedicado –, reza e es-
pera. No desafio da tristeza, confia no Senhor. 

Ao amanhecer, as mulheres vão ao sepulcro. Lá diz-
-lhes o anjo: «Não tenhais medo. Não está aqui; ressus-
citou. Diante dum túmulo, ouvem palavras de vida... E 
depois encontram Jesus, o autor da esperança, que 
confirma o anúncio dizendo-lhes: «Não temais» (28, 
10). Não tenhais medo, não temais: eis o anúncio de 
esperança para nós, hoje. Tais são as palavras que 
Deus nos repete na noite que estamos a atravessar.

Nesta noite, conquistamos um direito fundamen-
tal, que não nos será tirado: o direito à esperança. 
É uma esperança nova, viva, que vem de Deus. Não 
é mero otimismo, não é uma palmada nas costas 
nem um encorajamento de circunstância. É um dom 
do Céu, que não podíamos obter por nós mesmos. 
Tudo correrá bem: repetimos com tenacidade nestas 
semanas, agarrando-nos à beleza da nossa humani-
dade e fazendo subir do coração palavras de enco-
rajamento. Mas, à medida que os dias passam e os 
medos crescem, até a esperança mais audaz pode 
desvanecer. A esperança de Jesus é diferente. Coloca 
no coração a certeza de que Deus sabe transformar 
tudo em bem, pois até do túmulo faz sair a vida.

Papa Francisco -  Sábado Santo, 11 de abril de 2020

Leia na íntegra em: Vaticannews.va
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PÁSCOA
QUANDO O AMOR VENCE

M
uitos conhecem a história da Pás-
coa como uma celebração à ressu-
reição de Cristo, após sua morte e 

crucificação, e também pelos diversos cos-
tumes que se criaram nesse período pascal, 
mas o que muitos não sabem é que esse 
período começa no domingo da ressurei-
ção e termina no domingo de Pentecostes 
(com duração de 50 dias) e nos prepara 
para receber o Espírito Santo prometido.

O nome Páscoa é de origem hebraica, 
da palavra Pessach que significa “passa-
gem”, e leva esse nome pois antes de ser 
a festa da ressureição, marcava o final do 
inverno e a chegada da primavera.

Para os cristãos, a Páscoa simboliza a 
ressureição de Cristo três dias após a sua 
morte na cruz e por isso é considerada 
um fundamento da fé cristã.

Porém muitos veem a Páscoa como 
uma esperança viva dada por Deus 
aos homens. 

Devemos lembrar também que du-
rante toda a Semana Santa (semana 
que antecede a Páscoa) ocorre a cele-
bração da Paixão de Cristo, sua morte e 
ressureição e a primeira delas já acon-
tece no Domingo de Ramos. Ela relem-
bra a entrada triunfal de Jesus Cristo 
em Jerusalém e tem esse nome pois o 
povo cortou ramos de árvores para co-
brir o chão por onde Ele passava.

O domingo de Páscoa celebra a 
festa da vida. É nele onde são refe-
renciadas a última Ceia, a prisão, jul-
gamento, condenação, crucificação e 
ressurreição de Cristo e é nele que so-
mos convidados à nossa ressureição.

Ou seja, a Páscoa é um período 
para agradecermos a Jesus pelo sa-

crifício e para pensar em todos os 
nossos atos e renovar os votos peran-
te a Deus para sermos cada vez me-
lhores e dignos desse ato tão nobre 
para nos libertar e nos dar a vida.

Envolvidos no clima da Páscoa, 
as crianças sempre nos perguntam: 
qual o verdadeiro sentido da Páscoa? 
O que Jesus quer nos ensinar? Quais 
os símbolos da Páscoa?

A Páscoa é amor, fraternidade e união.

Jesus quer nos ensinar a nos reno-
var. Jogar fora os defeitos e deixar 
renascer as melhores atitudes.

Vamos ressuscitar os melhores senti-
mentos que existem nos nossos corações!

Que o amor, o respeito, a união e 
a alegria sejam sempre presentes na 
nossa vida.

FELIZ PÁSCOA! Vamos celebrar toda a doçura da vida com amor, alegria e renovação.

Fonte: www. catequesecatolica.com.br
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especial

M
ateus (Mt 5-7) descreve que 
Jesus, vendo a multidão, subiu 
à montanha, e assentando-se, 

aproximaram-se dele seus discípulos, e 
aí Ele começou a pregar:

As Bem-aventuranças 
(o anúncio da verdadeira felicidade)

Bem-aventurados os que têm  
um coração de pobre, porque  
deles é o Reino dos Céus! 

Bem-aventurados os que choram, 
porque serão consolados! 

Bem-aventurados os mansos, 
 porque possuirão a terra!

Bem-aventurados os que  
têm fome e sede de justiça,  
porque serão saciados! 

Bem-aventurados os misericordiosos, 
porque alcançarão miseri córdia! 

Bem-aventurados os puros  
de coração, porque verão Deus! 

Bem-aventurados os pacíficos, por-
que serão chamados filhos de Deus! 

Bem-aventurados os que são perse-
guidos por causa da justiça, porque 
deles é o Reino dos Céus! 

Bem-aventurados sereis quando 
vos caluniarem, quando vos perse-
guirem e disserem falsamente todo 
o mal contra vós por causa de mim. 

Alegrai-vos e exultai, porque será 
grande a vossa recompensa nos 
céus, pois assim perseguiram os 
profetas que vieram antes de vós.  
(Mt 5,3-12)

O sermão da 
montanha

Sal da terra, luz do mundo

Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o 
sabor, com que lhe será restituído o sabor? 
Para nada mais serve senão para ser lançado 
fora e calcado pelos homens. 

Vós sois a luz do mundo. Não se pode es-
conder uma cidade situa da sobre uma mon-
tanha nem se acende uma luz para colocá-la 
debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la 
sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a to-
dos os que estão em casa. Assim, brilhe vos-
sa luz diante dos homens, para que vejam 
as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai 
que está nos céus. (Mt 5,13-16)
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A Lei de Deus

Não julgueis que vim abolir a Lei ou os 
profetas. Não vim para os abolir, mas sim 
para levá-los à perfeição. Pois em verdade 
vos digo: passará o céu e a terra, antes que 
desapareça um iota (menor letra do alfabe-
to hebraico), um traço da Lei. Aquele que 
violar um destes mandamentos, por menor 
que seja, e ensinar assim aos homens, será 
declarado o menor no Reino dos Céus. Mas 
aquele que os guardar e os ensinar será 
declarado grande no Reino dos Céus. Digo-
-vos, pois, se vossa justiça não for maior que 
a dos escribas e fariseus, não entrareis no 
Reino dos Céus. (Mt 5,17 -19)
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19 DE MARÇO
Festa de São josé

A Lei 

Ouvistes o que foi dito aos anti-
gos: Não matarás, mas quem matar 
será castigado pelo juízo do tribu-
nal. Mas eu vos digo: todo aquele 
que se irar contra seu irmão será 
castigado pelos juízes. Aquele que 
disser a seu irmão: imbecil, será 
castigado pelo Grande Conselho. 
Aquele que lhe disser: Louco, será 
condenado ao fogo da geena. Se 
estás, portanto, para fazer a tua 
oferta diante do altar e te lembra-
res de que teu irmão tem alguma 
coisa contra ti, deixa lá a tua ofer-
ta diante do altar e vai primeiro 
reconciliar-te com teu irmão; só 
então vem fazer a tua oferta. Entra 
em acordo sem demora com o teu 
adversário, enquanto estás em ca-
minho com ele, para que não suce-
da que te entregue ao juiz, e o juiz 
te entregue ao seu ministro e sejas 
posto em prisão. Em verdade te 
digo: dali não sairás antes de teres 
pago o último centavo. (Mt 5,21-26)

Ouvistes que foi dito aos anti-
gos: Não cometerás adultério. Eu, 
porém, vos digo: todo aquele que 
lançar um olhar de cobiça para 
uma mulher já adulterou com ela 
em seu coração. Se teu olho direito 
é para ti causa de queda, arranca-o 
e lança-o longe de ti, porque te é 
preferível perder-se um só dos teus 
membros a que o teu corpo todo 
seja lançado na geena. E se tua mão 
direita é para ti causa de queda, 
corta-a e lança-a longe de ti, por-
que te é preferível perder-se um só 
dos teus membros a que o teu cor-
po inteiro seja atirado na geena. 
Foi também dito: Todo aquele que 
rejeitar sua mulher, dê-lhe carta de 
divórcio. Eu, porém, vos digo: todo 
aquele que rejeita sua mulher a faz 
tornar-se adúltera, a não ser que se 
trate de matrimônio falso; e todo 
aquele que desposa uma mulher 
rejeitada comete um adultério. (Mt 
5,27-32)

Ouvistes ainda o que foi dito 
aos antigos: Não jurarás falso, mas 
cumprirás para com o Senhor os 
teus juramentos. Eu, porém, vos 
digo: não jureis de modo algum, 
nem pelo céu, porque é o trono 
de Deus; nem pela terra, porque 
é o escabelo de seus pés; nem por 
Jerusalém, porque é a cidade do 
grande Rei. Nem jurarás pela tua 
cabeça, porque não podes fazer 
um cabelo tornar-se branco ou 
negro. Dizei somente: ‘Sim’, se é 
sim; ‘não’, se é não. Tudo o que 
passa além disso vem do Maligno. 
(Mt 5,33-37)

Tendes ouvido o que foi dito: 
Olho por olho, dente por dente. 
Eu, porém, vos digo: não resistais 
ao mau. Se alguém te ferir a face 
direita, oferece-lhe também a ou-
tra. Se alguém te citar em justiça 
para tirar-te a túnica, cede-lhe 
também a capa. Se alguém vem 
obrigar-te a andar mil passos com 
ele, anda dois mil. Dá a quem te 
pede e não te desvies daquele 
que te quer pedir emprestado. 
(Mt 5,38-42)

Tendes ouvido o que foi dito: 
Amarás o teu próximo e pode-
rás odiar teu inimigo. Eu, porém, 
vos digo: amai vossos inimigos, 
fazei bem aos que vos odeiam, 
orai pelos que vos [maltratam e] 
perseguem. Deste modo sereis os 
filhos de vosso Pai do céu, pois 
ele faz nas cer o sol tanto sobre 
os maus como sobre os bons, e 
faz chover sobre os justos e sobre 
os injustos. Se amais somente os 
que vos amam, que recompensa 
tereis? Não fazem assim os pró-
prios publicanos? Se saudais ape-
nas vossos irmãos, que fazeis de 
extraordinário? Não fazem isso 
também os pagãos? Portanto, 
sede perfeitos, assim como vosso 
Pai celeste é perfeito. (Mt 5,43-48)

Regra de Ouro

Tudo o que quereis que os homens vos 
façam, fazei-o vós a eles. Esta é a Lei e os 
profetas. (Mt 7,12)
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Materialismo e Providência Divina

Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e 
as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai 
para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as tra-
ças nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. 
Porque onde está o teu tesouro, lá também está teu coração. 
O olho é a luz do corpo. Se teu olho é são, todo o teu corpo 
será iluminado. Se teu olho estiver em mau estado, todo o 
teu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, 
quão espessas deverão ser as trevas! (Mt 6,19-23)

Portanto, eis que vos digo: não vos preocupeis por vossa 
vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vesti-
reis. A vida não é mais do que o alimento e o corpo não é mais 
que as vestes? Olhai as aves do céu: não semeiam nem cei-
fam, nem recolhem nos celeiros e vosso Pai celeste as alimen-
ta. Não valeis vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais 
que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de 

sua vida? E por que vos inquietais com as vestes? Considerai 
como crescem os lírios do campo; não trabalham nem fiam. 
Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão no auge de sua 
glória não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva 
dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, 
quanto mais a vós, homens de pouca fé? (Mt 6,25-30)

Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a 
um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. 
Não podeis servir a Deus e à riqueza. (Mt 6,24)

Não vos aflijais, nem digais: Que comeremos? Que bebere-
mos? Com que nos vestiremos? São os pagãos que se preocu-
pam com tudo isso. Ora, vosso Pai celeste sabe que necessitais 
de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua 
justiça e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não 
vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã: o dia de amanhã 
terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cui-
dado. (Mt 6,31-34)

Sobre a Ostentação

Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, 
para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recom-
pensa junto de vosso Pai que está no céu. Quando, pois, dás 
esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os 
hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pe-
los homens. Em verdade eu vos digo: já receberam sua recom-
pensa. Quando deres esmola, que tua mão esquerda não sai-
ba o que fez a direita. Assim, a tua esmola se fará em segredo; 
e teu Pai, que vê o escondido, irá recompensar-te. (Mt 6,1-4)

Quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipó-
critas, que mostram um semblante abatido para manifestar 
aos homens que je juam. Em verdade eu vos digo: já recebe-
ram sua recompensa. Quando jejuares, perfuma a tua cabe-
ça e lava o teu rosto. 

Assim, não parecerá aos homens que jejuas, mas somente 
a teu Pai que está presente ao oculto; e teu Pai, que vê num 
lugar oculto, te recompensará. (Mt 6,16-18)

Quando orardes, não façais como os hipócritas, que gos-
tam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, 
para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo: 
já receberam sua recompensa. Quando orares, entra no teu 
quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo; e teu Pai, 
que vê num lugar oculto, te recompensará. Nas vossas ora-
ções, não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos 
que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os 
imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes 
que vós lho peçais. (Mt 6,5-8)
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Julgar os Outros

Não julgueis, e não sereis jul-
gados. Porque do mesmo modo 
que julgardes, sereis também vós 
julgados e, com a medida com 
que tiverdes medido, também vós 
sereis medidos. Por que olhas a 
palha que está no olho do teu ir-
mão e não vês a trave que está no 
teu? Como ousas dizer a teu irmão: 

Deixa-me tirar a palha do teu olho, 
quando tens uma trave no teu? 
Hipócrita! Tira primeiro a trave de 
teu olho e assim verás para tirar a 
palha do olho do teu irmão.

Não lanceis aos cães as coisas san-
tas, não atireis aos porcos as vossas 
pérolas, para que não as calquem 
com os seus pés, e, voltando-se con-
tra vós, vos despedacem. (Mt 7,2-6)

Edificar sobre a Rocha  
(Viver a palavra, praticar os ensina-
mentos)

Aquele, pois, que ouve estas 
minhas palavras e as põe em prá-
tica é semelhante a um homem 
prudente, que edificou sua casa 
sobre a rocha. Caiu a chuva, vie-
ram as enchentes, sopraram os 
ventos e investiram contra aque-

la casa; ela, porém, não caiu, por-
que estava edificada na rocha. 
Mas aquele que ouve as minhas 
palavras e não as põe em prática 
é semelhante a um homem in-
sensato, que construiu sua casa 
na areia. Caiu a chuva, vieram as 
enchentes, sopraram os ventos 
e investiram contra aquela casa; 
ela caiu e grande foi a sua ruína. 
(Mt 7,24-27)

 No fim narrativo, o evangelista Mateus descreve que a multidão que 
foi ouvir o sermão “ficou impressionada com a sua doutrina “porque Je-
sus” a ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas.” 
(Mt 7,28-29)

Entrai pela porta estreita, porque 
larga é a porta e espaçoso o cami-
nho que conduz à perdição e nu-
merosos são os que por aí entram. 
Estreita, porém, é a porta e aperta-
do o caminho da vida e raros são os 
que o encontram. (Mt 7,13-14)

Nem todo aquele que me diz: 
Senhor, Senhor, entrará no Reino 

dos Céus, mas sim aquele que faz a 
vontade de meu Pai, que está nos 
céus. Muitos me dirão naquele dia: 
Senhor, Senhor, não pregamos nós 
em vosso nome, e não foi em vos-
so nome que expulsamos os de-
mônios e fizemos muitos milagres? 
E, no entanto, eu lhes direi: Nunca 
vos conheci. Retirai-vos de mim, 
operários maus! (Mt 7,21-23)

A PORTA APERTADA E O ESTREITO CAMINHO DO REINO DIVINO

Os falsos Profetas

Guardai-vos dos falsos profetas. Eles 
vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas 
por dentro são lobos arrebatadores. Pe-
los seus frutos os conhecereis. Colhem-
-se, porventura, uvas dos espinhos e 
figos dos abro lhos? Toda árvore boa dá 
bons frutos; toda árvore má dá maus fru-
tos. Uma árvore boa não pode dar maus 
frutos; nem uma árvore má, bons frutos. 
Toda árvore que não der bons frutos será 
cortada e lançada ao fogo. Pelos seus fru-
tos os conhecereis. (Mt 7,15-20)

A oração do Pai Nosso  
(como orar corretamente)

Eis como deveis rezar: PAI NOSSO, que 
estais no céu, santificado seja o vosso 
nome; venha a nós o vosso Reino; seja fei-
ta a vossa vontade, assim na terra como 
no céu. O pão nosso de cada dia nos dai 
hoje; perdoai-nos as nossas ofensas, assim 
como nós perdoamos aos que nos ofen-
deram; e não nos deixeis cair em tentação, 
mas livrai-nos do mal. Porque, se perdoar-
des aos homens as suas ofensas, vosso Pai 
celeste também vos perdoará. Mas, se não 
perdoardes aos homens, tampouco vosso 
Pai vos perdoará. (Mt 6,9-15)

Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Ba-
tei e vos será aberto. Porque todo aquele 
que pede, recebe. Quem busca, acha. A 
quem bate, se abrirá. 9.Quem dentre vós 
dará uma pedra a seu filho, se este lhe pe-
dir pão? E, se lhe pedir um peixe, lhe dará 
uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, 
sabeis dar boas coisas a vossos filhos, 
quanto mais vosso Pai celeste dará boas 
coisas aos que lhe pedirem. (Mt 7,7-11)
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N
estes dias de computadores, smartphones e internet, as pessoas se 
comunicam mais do que nunca umas com as outras. Mesmo assim, 
frequentemente carecemos de uma boa comunicação.

Por meio da oração, podemos mostrar nosso amor a Deus. E Ele fez com 
que isso fosse muito fácil. Podemos orar a Ele a qualquer momento. Não é 
preciso nenhuma tecnologia especial. 

Algumas pessoas só oram quando enfrentam problemas pessoais. Outras 
não oram nunca.

Jesus ensinou-nos como orar. Jesus revelou que oramos a um sábio Pai que 
sabe do que precisamos antes que Lhe peçamos.

Muitos de nós temos experiências com o doce poder da oração. Nem to-
das as nossas orações serão atendidas da forma que desejamos. De vez em 
quando, a resposta será não. Não devemos ficar surpresos com isso. Os pais 
mortais amorosos não dizem sim a todos os pedidos de seus filhos.

Separamos, para esta Páscoa, uma oração especial:

A OMS (Organização Mundial de Saú-
de) vem pedindo mais empenho 
dos governos para conter o avanço 

do novo coronavírus pelo mundo. Os go-
vernos pedem mais empenho da popula-
ção. Os meios de comunicação estão volta-
dos para a pandemia do Covid-19.

O medo é o maior inimigo do amor. Se 
nos deixarmos tomar pelo pânico, este 
novo medo nos roubará também a alegria 
de viver e a nossa capacidade de amar. 
Essa é a verdadeira pandemia.

Não beije, não abrace, não cumprimen-
te, não se encontre, não saia de casa, não 
viaje. Mas viva!!! Tudo isso passará e en-
quanto isso não acontece podemos esco-
lher o amor em vez do medo.

Aproveitem essa pausa na vida normal 
para meditar, mudar maus hábitos, expan-
dir nossa capacidade de nos colocarmos 
no lugar do próximo, ler a Bíblia, rezar e 
criar uma firme rede de orações, fé e soli-
dariedade baseada no amor. Ao final, sere-
mos muito melhores do que hoje.

Como nunca, vamos precisar do Amor. 
Jesus curou, Jesus amou. O amor de Jesus 
nos salvou. Aproveitem para meditar sobre 
o Sermão da Montanha, publicado nessa 
edição. Vamos todos comemorar a Páscoa 
com o nosso verdadeiro renascimento e 
plenos de vitalidade e bons sentimentos, 
dizermos uns aos outros: “Eu te amo”!

especial saúde

O Doce Poder da Oração O amor pode curar

Ó Pai, 

diante da Ressurreição do vosso Filho,

 mistério principal do Novo Testamento 

e também Palavra que norteia a fé cristã, 

fazei que vivamos a Semana Santa 

refletindo sobre essa Verdade da Fé 

a partir do Domingo de Ramos, em toda a 

trajetória da Ceia, Paixão, Morte e Ressurreição 

do Senhor. Sombra e Luz. Dor e Alegria. 

Angústia e Júbilo. Derrota e Triunfo. 

Humilhação e Elevação. Morte e Vida. 

As contradições também fizeram parte 

de sua vida terrena, Jesus, mas vencestes as 

oposições através da vossa comunhão com o Pai. 

Senhor, que possamos sempre estar de prontidão 

para enfrentar todas as dificuldades, 

como fizeram Santa Catarina de Sena e São Jorge, 

na certeza plena de que, como Cristo, 

sairemos vitoriosos de todas elas. Amém.

Patrícia de Moraes, OFS

Fonte: catequesecatolica.com.br
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Conheça também nosso canal no youtube: www.youtube.com/user/pimaculadaconceicaoi

www.facebook.com/imaculadaipiranga.org
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aconteceu

pastoral sínodo arquidiocesano

E m 2018, o sínodo aconteceu 
no âmbito das paróquias, 
por meio de reflexões em 

grupos, assembleias paroquiais 
e o inédito levantamento de 
campo da realidade religiosa e 
pastoral das paróquias. Em 2019, 
o caminho foi percorrido nas 
regiões episcopais e vicariatos 
ambientais, dos quais foram ela-
boradas indicações que foram 
encaminhadas para a assem-
bleia sinodal arquidiocesana de 
2020, que se dará em sete ses-
sões até novembro. 

“O caminho já percorrido nos dois 
primeiros anos foi muito importan-
te para uma tomada de consciência 
sobre o conjunto da vida da nossa 
Arquidiocese. Este ano será acom-
panhado pela pergunta de São 
Paulo, no momento do seu grande 
encontro com Jesus ressuscitado às 
portas de Damasco. Senhor, o que 
devemos fazer?”, enfatizou Dom 
Odilo, reforçando que a assembleia 
arquidiocesana terá a missão de 
traduzir o tema e o lema do sínodo 
em propósitos operativos para no-
vas atitudes e práticas missionárias 
e pastorais da Igreja em São Paulo.

“As propostas sinodais assumidas 
pela assembleia deverão, após o 
sínodo, nortear a renovação das ati-
tudes e planos pastorais, das orien-
tações pastorais e administrativas 
nos variados campos, para buscar-
mos a realização de nossa missão 
em São Paulo em comunhão e es-
pírito sinodal”, continuou o Cardeal.

Fernando Geronazzo

o caminho sinodal
L

evar Cristo ao coração do mundo. 
Trazer o mundo ao Coração de Cristo” 
(Padre Dehon). Como é bom apre-

sentar ao Senhor todos aqueles que amo 
e trago em meu coração. Apresentar-Lhe 
também as necessidades das pessoas e do 
mundo em que vivo. Colocar o meu coração 
junto ao d’Ele. E mais desafiador, porém, 

tão urgente e necessário, é apresentar esse 
Cristo que vive em mim àqueles que ainda 
não O conhecem. Proclamá-Lo pela minha 
vivência de fé, mais pelos meus gestos do 
que pelas minhas palavras. O meu testemu-
nho fiel à tua Palavra, Senhor, chegue aos 
corações e que nas minhas pequenas ações 
possam também Te encontrar!

O que é ser um Zelador do AO

14/03 - Rito de Acolhida e entrega da Palavra de Deus 
para as crianças do 1º ano de catequese para 1ª Eucaristia.
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Horário das Missas 

Segunda-feira: 7h 

Terça-feira: 7h

Quarta-feira: 7h,  

Quinta-feira: 7h 

Sexta-feira: 7h,  

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 

Abílio Ribeiro Vassalo
Benedito Antonio Pedroso
Blas Alonso Seguro
Caio Noboru M. Ferrareza
Célia Fernandes
Cleiton Tiago Bogas Severi
Dinah Duarte
Djanira Dias da Silva Gama
Edelcio Pessi
Elaine Meira Mussio
Georgina Ramalho
Ingrid Nascimento Abreu

Palavra do Papa

“Neste nosso mundo, que Tu amas mais do que nós, avançamos a toda velocidade, 
sentindo-nos em tudo fortes e capazes. Na nossa avidez de lucro, deixamo-nos 
absorver pelas coisas e transtornar pela pressa. Não nos detivemos perante os 
teus apelos, não despertamos face a guerras e injustiças planetárias, não ouvimos o 
grito dos pobres e do nosso planeta gravemente enfermo. Avançamos, destemidos, 
pensando que continuaríamos sempre saudáveis num mundo doente. Agora nós, 
sentindo-nos em mar agitado, imploramos-Te: Acorda, Senhor”

Papa Francisco
(Fonte: www.vaticannews.va)

Intenções de oração do mês: 
Universal: Rezemos para que todas as pessoas sob a influência de 
dependências sejam bem ajudadas e acompanhadas.

José Sílvio Toni Junior
Maria de Lourdes Pedroso
Maria Stela S.P. Almeida
Mateus de Carvalho Maciel
Neusa Aparecida Navajas
Osmar M Didone
Peterson Barroso Pais de Lima
Rodrigo Sanches Santos
Takami Sassaki
Teresinha Teixeira Aguiar

DECRETO
NOMEAÇÃO E PROVISÃO DE ADMINISTRADOR PAROQUIAL

Por mandato do Eminentíssimo Senhor Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo 
Metropolitano de São Paulo, fazemos saber que, para atender às necessidades espirituais 
e ao bem temporal da Paróquia Imaculada Conceição, no Bairro dod Ipiranga, 
Região Episcopal Ipiranga da Arquidiocese de São Paulo, havemos por bem nomeare 
provisionar, para o  ofício de Administrador Paroquial da mesma, “ad nutum episcopi”, 
o Revmo. Padre Boris Agustín Nef Ulloa, do clero desta Arquidiocese. Portanto, por 
este Ato, o declaramos instituido neste ofício coo todos os deveres, faculdades e direitos 
inerentes ao seu encargo, na forma do Direito Canônico e de acordo com os usos e 
costumes desta Arquidiocese. O presente Decreto entrará em vigor no dia 12 de abril 
de 2020, Domingo da Páscoa na Ressurreição do Senhor. Dado e passadona Dúria 
Metriopolitana de São Paulo, no dia 08 de abril de 2020.


