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2 - Imaculada em revista

Por que procurais entre os 
mortos aquele que está vivo?

Car@s Paroquian@s,

O Senhor ressuscitou, aleluia, aleluia. Ressus-
citou verdadeiramente, aleluia, aleluia.

Sim, na noite Santa da Vigília da Páscoa, com 
alegria e júbilo, com toda a Igreja, renovamos as 
promessas do batismo e, assim, mergulhamos 
no mistério profundo de nossa fé, a vitória do 
crucificado ressuscitado. Temos a graça de viver 
em comunhão com Ele, pelo Espírito Santo que 
habita em nós. Convido-os, portanto, a viver 
intensamente o tempo litúrgico da Páscoa, re-
novando nossa adesão ao Evangelho num teste-
munho missionário a serviço do próximo.

Com alegria e confiança, convoco cada paro-
quiano(a) e seus respectivos familiares e amigos 
a se engajarem nos grupos de reflexão do Síno-
do Arquidiocesano. As reuniões nestes grupos 
são uma vez por mês. No grande mural situado 
ao lado direito de quem entra em nossa Paró-
quia se encontra uma lista dos grupos já monta-
dos e organizados. Você pode ingressar em um 
desses grupos ou montar um novo grupo. 

Vamos ocupar o lugar que por direito nos 
cabe na Igreja de Cristo. Somos católicos e de-
sejamos ser protagonistas neste caminho sino-
dal. Conto com a participação do maior núme-
ro de paroquian@s.

Deus nos conduza e nos abençoe. Um abraço 
pascal a tod@s.

Pe. Boris Nef Ulloa - Pároco

Editorial
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Principal

PÁSCOA: 
ALEGRIA DA RESSURREIÇÃO

É 
possível imaginar a alegria e o espanto vivi-
do por Maria Madalena ao perceber que o  
Senhor havia ressuscitado.

Você já deve ter vivido momentos de euforia 
por causa de fatos inesquecíveis de alegria que 
passou. Tente recordar a sensação, ela é indescri-
tível; a respiração muda, nosso rosto se transfor-
ma, a soma das sensações é surpreendente. Colo-
que-se no lugar de Madalena, pense em Pedro que 
corria em direção ao túmulo vazio para enten-
der o acontecido enquanto João ia à sua frente. 
Se formos capazes de nos inserirmos nas cenas 
passadas pelos amigos mais próximos de Jesus há 
quase dois mil anos atrás e associarmos isso aos 
nossos momentos particulares de alegria intensa, 
conseguiremos entender o que podemos sentir 
ao celebrarmos a Páscoa.

Pe. Pedro Luiz Amorim Pereira

Originalmente, a Páscoa era a memória da liber-
tação da escravidão do povo Hebreu, alegria pas-
sada por gerações pela liberdade dada por Deus, 
festa anual para não esquecer que a felicidade; é 
projeto de Deus para seu povo, contentamento 
perene de pertencer a um povo que é de Deus.

Jesus Cristo dá outro significado para a Páscoa: 
agora a libertação é do último inimigo a ser ven-
cido. A morte está vencida pelo Senhor da Vida!

A alegria da ressurreição não é exclusiva de Ma-
dalena, de Pedro, de João, de Maria Santíssima. 
Nós somos o Novo Povo de Deus, somos a nova 
Israel, a alegria é nossa também.

Naquela manhã de Domingo a história foi trans-
formada. O mundo não seria mais o mesmo, e 
você, mesmo antes de nascer, teve seu destino 
mudado pela ressurreição de Jesus Cristo.

Que a certeza desse amor transformador, que 
supera o mal, a violência e a morte nos impulsio-
ne a sermos testemunhas da alegria do Evangelho. 
Quer estejamos em casa, na sala de aula, no tra-
balho, entre os amigos, sejamos os portadores da 
mais alegre de todas as notícias: o Senhor ressus-
citou como disse!

Não importa como seja a sua a voz, que ela vi-
bre de júbilo desta notícia, que nossos olhos bri-
lhem de alegria pois o Senhor venceu a morte!

“Quando o dia da paz renascer e o sol da espe-
rança brilhar, eu vou cantar” diz um canto antigo 
de nossa Igreja. Cantemos, nos alegremos, o Se-
nhor ressurgiu!
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escuta profunda da sua Palavra e da vida, 
prestar atenção aos próprios detalhes do 
nosso dia-a-dia, aprender a ler os aconte-
cimentos com os olhos da fé e manter-se 
aberto às surpresas do Espírito.

Também Jesus foi chamado e enviado; 
por isso, precisou de Se recolher no silên-
cio, escutou e leu a Palavra na Sinagoga 
e, com a luz e a força do Espírito Santo, 
desvendou em plenitude o seu significa-
do relativamente à sua própria pessoa e à 
história do povo de Israel.

DISCERNIR
Cada um de nós só pode descobrir a sua 

própria vocação através do discernimento 
espiritual, um processo pelo qual a pessoa, 
em diálogo com o Senhor e na escuta da 
voz do Espírito, chega a fazer as opções 
fundamentais, a começar pela do seu es-
tado da vida (Sínodo dos Bispos – XV As-
sembleia Geral Ordinária, Os jovens, a fé e 
o discernimento vocacional, II.2).

Também hoje temos grande necessi-
dade do discernimento e da profecia, de 
superar as tentações da ideologia e do fa-
talismo e de descobrir, no relacionamento 
com o Senhor, os lugares, instrumentos e 
situações através dos quais Ele nos chama.

VIVER
A alegria do Evangelho, que nos abre 

ao encontro com Deus e os irmãos, não 
pode esperar pelas nossas lentidões e 
preguiças; não nos toca, se ficarmos de-
bruçados à janela, com a desculpa de 
continuar à espera dum tempo favorável; 
nem se cumpre para nós, se hoje mesmo 
não abraçarmos o risco duma escolha. 

A vocação é hoje! A missão cristã é para 
o momento presente! 

E cada um de nós é chamado – à vida 
laical no matrimônio, à vida sacerdotal no 
ministério ordenado, ou à vida de espe-
cial consagração – para se tornar teste-
munha do Senhor, aqui e agora.

“N ão estamos submersos no 
acaso, nem à mercê duma sé-
rie de eventos caóticos; pelo 

contrário, a nossa vida e a nossa presença 
no mundo são frutos duma vocação divi-
na”, afirmou o Papa em sua mensagem 
para o 55º DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO 
PELAS VOCAÇÕES.

Os três aspectos – escuta, discernimento 
e vida – servem de moldura também ao 
início da missão de Jesus: passados os qua-
renta dias de oração e luta no deserto, visita 
a sua sinagoga de Nazaré e, aqui, põe-Se à 
escuta da Palavra, discerne o conteúdo da 
missão que o Pai Lhe confia e anuncia que 
veio realizá-la hoje (cf. Lc 4, 16-21).

ESCUTAR
A chamada do Senhor não possui a evi-

dência própria de uma das muitas coisas 
que podemos ouvir, ver ou tocar na nossa 
experiência diária. Deus vem de forma si-
lenciosa e discreta, sem Se impor à nossa 
liberdade. É preciso preparar-se para uma 

55º Dia Mundial de 
Oração pelas Vocações 
Tema “Escutar, discernir, viver 
a chamada do Senhor”

notícias

22 de abril de 2018, 
IV Domingo da Páscoa
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A importante prática de piedade, a 
novena em preparação à Festa da 
Divina Misericórdia, que por isso 

mesmo se encontra em profunda relação 
com a liturgia da Igreja, acontece duran-
te o Tríduo Pascal e a Oitava da Páscoa, 
favorecendo ao fiel uma mais profunda 
imersão no mistério da misericórdia divi-
na, que plenamente se manifesta na pai-
xão, morte e ressurreição de Jesus Cristo.  
Reza-se por todo o gênero humano 
marcado pelo pecado (todos somos pe-
cadores!), mas de modo especial pelos 
pecadores (agonizantes, impenitentes, 
endurecidos e empedernidos); interce-
de-se pelos diversos membros da Igreja, 
tanto pelos sacerdotes e religiosos, como 
pelos fiéis em geral; pede-se também 
pelos cristãos separados (“heréticos e 

cismáticos”), pelos não-cristãos e por 
aqueles que ainda não conhecem a Deus 
(ateus, agnósticos e poderíamos incluir 
os “católicos de IBGE”!); reza-se pelas 
almas mansas e humildes (mais seme-
lhantes ao Coração de Jesus) e pelos que 
glorificam de maneira especial a Divina 
misericórdia; por fim são apresentadas 
ao Senhor as almas do purgatório e aque-
les que vivem na tibieza (baixo fervor es-
piritual e empenho cristão). Vê-se que é 
uma maravilhosa prática de intercessão 
comunitária, uma espécie de prolonga-
mento da Oração universal com suas 10 
intenções, antiquíssima oração presente 
na Celebração da Paixão do Senhor na 
Sexta-feira santa.

Waldeia Silva, AEDM

A formação espiritual é fundamen-
tal para o membro do Apostola-
do da Oração. Nesse sentido, foi 

realizado, no último dia 11 de março, 
o primeiro encontro promovido pelo 
nosso Núcleo com o tema Apostolado 
da Oração em Sínodo: Leigos e Leigas 
segundo o Coração de Jesus. Nesse 
encontro, Padre Reuberson Rodrigues 
Ferreira, (Missionário do Sagrado Co-
ração de Jesus) discorreu sobre o tema 
do papel do membro do Apostolado da 
Oração neste ano dedicado ao laicato e 
Pe. Pedro Luiz, nosso Vigário Paroquial, 
abordou o tema do Sínodo Arquidioce-
sano e a fundamental participação dos 
membros do AO, na oração e interces-
são, mas também na realização dos gru-
pos de encontro e na participação ativa. 
Contamos com a participação de mem-
bros do AO de outras Paróquias tanto da 
Região Ipiranga como da Arquidiocese 

de São Paulo. Foram momentos de for-
mação, oração e partilha entre irmãos. 

Seguindo essa direção, o Núcleo do 
Apostolado nessa Comunidade pretende 
realizar mais encontros, mesclando a espi-
ritualidade e a formação. Estão sendo pla-
nejados dois belíssimos encontros: Café 
com Coração em abril e o Terço Lumi-
noso no mês de maio. 

Participar do Apostolado da Oração é 
um chamado de um Coração para ou-
tro! Se você quiser saber mais, deixe seu 
nome na secretaria! Será um prazer con-
versar com você sobre esse Apostolado, 
que faz parte da Rede Mundial de Oração 
do Papa! E, se você é zelador, zeladora, e 
não tem participado de nenhum grupo, 
que tal fazer parte do nosso grupo?

Luciana Windisch, AO

Novena em preparação 
à Festa da Misericórdia

Notícias do Coração

Apostolados

Em preparação à festa, 
Venha integrar a
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Se você ainda não faz parte de um grupo para 
discutir o Sínodo Arquidiocesano, entre em contato 
com a Secretaria Paroquial e venha integrar essa 
grande oportunidade de se fazer ouvir.
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sínodo arquidiocesano na paróquia

A Paróquia Imaculada Conceição já terá 
novos encontros em abril. Os grupos 
formados se reunirão durante o mês.

Conforme o Regulamento do Sínodo, cada 
paróquia possui a sua Comissão Paroquial do 
Sínodo que, sob a coordenação do Pároco 
ou Administrador Paroquial, prepara o que 
lhe compete para o bom encaminhamento 
dos trabalhos sinodais na comunidade ao 
longo do ano.

Na etapa paroquial do sínodo, os paroquia-
nos são estimulados a fazerem uma reunião 
mensal de grupo, seguindo o roteiro prepa-
rado pela Comissão de Coordenação Geral 
do Sínodo. Essa etapa ocorrerá até outubro. 
No fi nal de cada roteiro de reunião, haverá al-
gumas questões ou perguntas, que o grupo 
deverá discutir, levando sua contribuição por 
escrito, após cada reunião, para a Comissão 
Paroquial do Sínodo. Assim, as paróquias vão 
recolhendo as contribuições dos grupos, ao 
longo do ano, para preparar a assembleia pa-
roquial do Sínodo, a ser realizada entre o fi nal 
de outubro e o início de novembro.

Esta etapa é feita com base no subsídio da 
etapa preparatória de base nas paróquias, 
um livreto composto por um roteiro para a 
celebração comunitária de abertura, realiza-
da em março, e por sete encontros mensais, 
de março a outubro. Apenas em julho tais en-
contros não acontecerão, pois esse mês será 

dedicado ao levantamento de dados sobre a 
realidade de cada paróquia.

A cada encontro mensal será recordado 
o Hino do sínodo arquidiocesano, e haverá 
a acolhida e meditação sobre a Palavra de 
Deus, um momento de oração pelo sínodo, 
refl exões sobre a ação evangelizadora da pa-
róquia e o convite para um gesto concreto de 
testemunho de fé.

A paróquia já recebeu esse subsídio de tra-
balho, e o material foi repassado especialmen-
te aos grupos que atuam pastoralmente em 
cada paróquia, bem como àqueles que se for-
maram por ocasião do sínodo arquidiocesano.

Como serão os encontros 
paroquiais do Sínodo?

GRUPOS 
FORMADOS

1.  Caminhando Juntos
2.  Canto Divino
3.  Missão na Gragem
4.  Sta. Terezinha 

do Menino Jesus
5.  São Bento
6.  São João XXIII
7.  Teodoro

Conheça os participantes e jun-
te-se a um dos grupos na secre-
taria paroquial ou crie o seu

Se você ainda não faz parte de um grupo para 
discutir o Sínodo Arquidiocesano, entre em contato 
com a Secretaria Paroquial e venha integrar essa 
grande oportunidade de se fazer ouvir.
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Empreeendedor

projeto

pastoral

Mensalmente, no domingo às 
18h30, a Paróquia Imaculada Con-
ceição tem promovido, em sua ação 
evangelizadora, pela Pastoral do 
Empreendedor, a Santa Missa para 
Empreendedores. Trata-se de uma 
iniciativa para ajudar àqueles que 
nestes tempos de crise, buscam em-
preender e criar negócios, conside-
rando os valores do Evangelho.

Não se trata de uma ação voltada 
para uma associação de empresários 
e tampouco de um trabalho funda-
do sobre a teologia da prosperidade.
A missão principal da Pastoral do 
Empreendedor é fomentar nas pes-
soas com perfi l empreendedor a 
confi ança ilimitada em Deus e a éti-
ca cristã, para edifi car a presença de 
Jesus Cristo, o Bom Pastor, no mun-
do dos empreendedores.

A Pastoral convida a todos a con-
sagrar ao Senhor os seus empre-
endimentos pessoais, familiares, 
profi ssionais e espirituais. Venha 
fazer parte dessa pastoral dinâmi-
ca, organizada, criativa, com me-
tas claras, planejamentos e com 
tempo otimizado.

E na Santa Missa para Empre-
endedores traga sua vela para ser 
abençoada.

Cristina Stevanatto, 
Pastoral do Empreendedor
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Campanha da Fraternidade

“A corrupção é uma 
forma de violência,  
e ela mata”

A presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, 
em declaração durante o lançamento 
da Campanha da Fraternidade 2018, 
disse que a iniciativa dá a “tônica à im-
perativa mudança que se impõe, de 
que o irmão é um aliado”.

“Precisamos caminhar de mãos da-
das, e não de punhos cerrados. Essa é 
a melhor forma de lidarmos com essa 
campanha. Minha mãe dizia, quando 
eu era criança, que se tivesse algum pro-
blema era para eu procurar um adulto 
por perto. Hoje vejo mães e professores 
desconfiarem e temerem adultos que 
chegam próximo às escolas. Quem se 
aproxima pode ser inimigo. Estamos fa-
zendo do outro não um irmão, mas um 
inimigo a se combater”, argumentou a 
magistrada.

Em sua Mensagem, o papa Francis-
co pediu: “Peço a Deus que a Campa-
nha da Fraternidade deste ano anime 
a todos para encontrar caminhos de 
superação da violência, convivendo 
mais como irmãos e irmãs em Cristo. 
Invoco a proteção de Nossa Senhora 
da Conceição Aparecida sobre o povo 
brasileiro, concedendo a Bênção Apos-
tólica. Peço que todos rezem por mim”.

Ações do Grupo 
Taekwondo da Imaculada

projeto

Quando foi proposto o Proje-
to Taekwondo, pensou-se, 
além dos trabalhos com o 

corpo, em algo com maior alcance 
educacional: respeito ao próximo, ao 
grupo, consciência do papel social 
que cada pessoa ocupa na sociedade 
e a inserção de cada aluno nos movi-
mentos de auxílio aos mais necessi-
tados. E assim está acontecendo. 

No primeiro sábado de cada mês 
todos contribuem com alimentos 
não perecíveis para distribuição a fa-
mílias indicadas pelos alunos. 

No mês da Páscoa foram orga-
nizadas sacolinhas preenchidas 
com chocolates e doces, doados 
pelos alunos, para distribuição em 
instituição que abriga crianças.  
Também foi criado, pelos professo-

res, o momento “Reflexões Jovens”, 
após as aulas aos sábados. Todos 
sentados em círculo expõem, após 
pesquisa em casa durante a semana 
que passou, um assunto de interesse 
do grupo e escolhido por um deles. 

Na primeira semana foi Febre Ama-
rela, depois Adolescência, Bulliyng, ou 
seja, toda forma repetitiva de agres-
são. Enfim, a ação educacional do 
programa Taekwondo da Imacu-
lada não se restringe somente 
em atividades com o corpo mas 
está alcançando novos horizon-
tes e novas metas. 

As inscrições no Taekwondo podem 
ser feitas na Secretaria paroquial.

Mirian M. Barone, Grupo Taekwondo
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cursos

Ano do laicato 

Oração para o Ano
Ó Trindade Santa, / Amor pleno e eter-

no, / que estabelecestes a Igreja como 
vossa “imagem terrena”:

Nós vos agradecemos / pelos dons, 
carismas, / vocações, ministérios e ser-
viços / que todos os membros de vosso 

povo realizam / como“Igreja em saída”, / 
para o bem comum, / a missão evange-
lizadora / e a transformação social, /no 

caminho de vosso Reino.

Nós vos louvamos / pela presença e 
organização dos cristãos leigos e leigas 

no Brasil / sujeitos eclesiais, testemunhas 
de fé, / santidade e ação transformadora.

Nós vos pedimos, que todos os bati-
zados / atuem como sal da terra e luz 
do mundo: / na família, no trabalho, / 

na política e na economia, / nas ciências 
e nas artes, / na educação, na cultura e 

nos meios de comunicação; / na cidade, 
no campo e em todo o planeta, / nossa 

“casa comum”.

Nós vos rogamos que todos contri-
buam/ para que os cristãos leigos e 

leigas / compreendam sua vocação e 
identidade, / espiritualidade e missão, / 

e atuem de forma organizada na Igreja e 
na sociedade/ à luz da evangélica opção 

preferencial pelos pobres.

Isto vos suplicamos / pela intercessão 
da Sagrada Família, / Jesus, Maria e José, 

/ modelos para todos os cristãos.

/ Amém!

notícia

S ão três semanas de celebração 
pascal e a cada domingo a mes-
ma afirmação ressoa cada vez 

mais forte: Ele está vivo! Ele é a vida!

Desta vez, na quarta semana, Jesus 
se nos apresenta como o Bom Pastor, 
aquele que ama, cuida e até mesmo 
dá a vida por suas ovelhas.

E quem é o pastor mesmo, pastor 
pra valer, bom e belo pastor: Jesus, 
o profeta de Nazaré, o anunciador 
do Reino de Deus, o Messias peque-
no e pobre que se compadece dos 
pobres e dos pecadores, o Senhor 
da vida que dá a vida por Deus e 
pelos irmãos e irmãs, para que to-
dos a tenham em plenitude.

Jesus se apresenta como filho que 
conhece o amor do Pai e comparti-
lha seus desejos. Ele quer o que o Pai 
quer: vida e liberdade para todos. Por 

isso, apresenta-se como o bom pas-
tor – o texto grego diz “belo pastor”, 
pastor verdadeiro – em contraposição 
aos pastores feios e falsos, que nos 
submetem, sobretudo quando não os 
conhecemos.

Devemos segui-lo, parece uma con-
tradição, mas “devemos” sim. Não há 
outro modo de sairmos das trevas em 
que supomos ou pensamos estar li-
vres, para chegarmos à luz verdadeira 
que nos torna de fato livres.

A uma cultura de competiti-
vidade, rivalidade e violência, 
contrapõe-se a uma cultura de 
fraternidade, solidariedade e 
amor. A vida boa e bela que Deus 
sonha para nós, finalmente, pode 
florescer nele, o Bom Pastor.

Livre adaptação de franciscanos.org.br

Domingo do Bom Pastor
22 de abril – 4º Domingo da Páscoa 
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O s antigos do bairro contam a se-
guinte história: quando o bairro 
ainda era parcialmente habita-

do, as ruas ainda não estavam traçadas 
e os caminhos cheios de buracos, en-
quanto caminhava, um garoto desam-
parado e fraco caiu numa depressão do 
terreno e ficou estendido sobre as fo-
lhagens. Quando mal conseguiu abrir 
os olhos, surgiu ali a figura de Jesus 
Cristo, que o ergueu e lhe disse que 
era um Pastor de Almas e, em nome do 
Pai, cuidava das crianças. Iria pedir por 
ele, para que os homens erguessem 
um asilo nas imediações, destinado às 
crianças abandonadas. (Nelinho, sao-
paulominhacidade.com.br)

O nome da Rua Bom Pastor foi dado em 
razão da existência, na esquina com a Rua 
Sorocabanos, do Instituto Bom Pastor, 
entidade filantrópica da Congregação do 
Bom Pastor, fundada pelo Padre Almei-
da em 1893, que acolhia crianças órfãs 
e jovens com idades entre 13 a 20 anos, 
portadoras de algum tipo de desvio mo-
ral, inclusive encaminhadas pela Justiça. 
Ali estudavam o primário e faziam cursos 
profissionalizantes, além de se dedicarem 

às atividades domésticas. De um modo 
geral essas meninas e adolescentes eram 
preparadas para uma vida profissional 
ou até mesmo de dona de casa. Decorri-
dos 10 anos o Instituto Bom Pastor, além 
do processo de reeducação, tinha teares, 
máquinas de costuras, bordados e até 
criação do bicho da seda. Teve época em 
que a entidade chegou a ter 300 meno-
res. Muitas das internas se recusavam a 
retornar às suas respectivas famílias e as 
irmãs acabavam colocando-as como fun-
cionárias. A partir de dezembro de 1963 o 
Noviciado e o Juniorato do Rio de Janeiro 
foram transferidos para o Instituto Bom 
Pastor, do Ipiranga. No final da década de 
80 o instituto foi fechado e a área acabou 
sendo declarada de utilidade pública pelo 
governo do Estado para ser incorporada 
ao Parque da Independência. 

Na Rua Bom Pastor funciona em sua 
esquina o Cartório de Registro Civil há 84 
anos, o Cartório da 260ª Zona Eleitoral, 
uma unidade do Sesi (Serviço Social da 
Indústria) e outra do Sesc (Serviço Social 
do Comércio). Na rua ainda tem outra 
instituição filantrópica, a Instituição Ali-
ce Tibiriçá de Civismo e Solidariedade, 

destinado ao atendimento de famílias de 
portadoras de hanseníase. 

Ainda podem ser admiradas as re-
sidências da Família Jafet, de origem 
sírio-libanesa, que começou a imigrar 
para o Brasil em 1887; por volta de 
1890, abriram uma loja de tecidos e 
armarinhos em São Paulo, na Rua 25 
de Março e as atividades de comércio 
se ampliaram para a venda por ataca-
do e para importação de tecidos finos. 
Em 1906, inauguraram a Companhia 
Fabril de Tecelagem e Estamparia Ipi-
ranga, que chegou a empregar quatro 
mil pessoas. A numerosa família Jafet 
fixou residência no bairro do Ipiranga, 
em doze palacetes próximos uns aos 
outros e ao Museu do Ipiranga, cons-
tituindo uma paisagem singular no 
entorno do Parque da Independência, 
especialmente na Rua Bom Pastor nos 
números 730, 798, 801 e 825.

nosso bairro

Rua Bom Pastor
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MARIA REGINA MILLINI

N
o início de Fevereiro de 2017 
recebi um convite de nossa 
irmã Ligia para fazer parte do 

Apostolado da Oração da Paróquia 
Imaculada Conceição a qual frequen-
to. Prontamente aceitei sem enten-
der muito bem o que isso significaria 
na minha vida. 

Recebi a faixa, com muita emoção, 
no dia 19 de fevereiro e no dia 21 do 
mesmo mês fui internada para retira-
da de um tumor maligno na mama e 
a cirurgia foi um pouco complicada.

Logo em seguida, ainda durante 
minha recuperação, meu filho do 
meio, Felipe, com 39 anos de idade, 
também foi internado por conta de 
uma massa dentro do coração. Per-
maneceu no hospital durante 14 dias 
sem que os médicos pudessem fazer 
muito por ele, pois a doença já esta-
va bem avançada, vindo a falecer no 
dia 29 de março. Foi um golpe muito 
duro para mim, meu esposo e meus 
outros filhos. Muitas vezes não en-
tendemos os caminhos de Deus.

Meus outros dois filhos (que moram 
longe e não puderam me acompanhar 
na cirurgia) vieram para me visitar e se 
depararam com o irmão internado e só 
ali, vendo os três se abraçarem choran-
do, eu pude entender: Deus quis reu-
ni-los pois seria a despedida do Felipe. 
Tudo Providência Divina, pois se não 
fosse minha doença eles não teriam se 
despedido do irmão que já estava indo.

No dia 12 de Outubro do mesmo 
ano, perdi também meu único irmão, 
mas continuei na fé, orando. Talvez, 
pela minha fé, Deus consentiu que 
tudo acontecesse da forma que real-
mente Ele queria.

Os irmãos do Apostolado da Ora-
ção sempre se fizeram presentes 

com suas orações e, mesmo eu não 
podendo participar das reuniões, 
sempre estiveram e ainda estão ao 
meu lado. Sem essa força Divina que 
o Pai me concedeu, eu não consegui-
ria mais viver.

Agradeço a Deus por ter me colo-
cado no Apostolado; agradeço aos 
Padres Boris e Israel, pois estiveram 
e ainda estão sempre ao meu lado e 
da minha família. 

E, principalmente, agradeço as 
orações do Apostolado da Oração 
do qual, hoje, já consigo estar mais 
perto. Fazer parte deste querido AO 
da Imaculada Conceição é tudo em 
minha vida hoje.

Peço orações por mim, meu mari-
do, meus filhos Daniel e Eduardo e 
pela alma do nosso querido Felipe. 
Deus nos abençoe.

PEDRO LUÍS BOLDRIN SILVA

LUANA AMARAL OMETTO

Testemunhos

S
er acólito é uma sensação prazerosa, é 
sentir a paz e a tranquilidade presen-
tes no reino de Deus. É sentir no altar, 

a presença do espírito santo o tempo todo! E 
graças ao Pai, me tornei um Acólito, algo que 
sempre quis ser, e foi tudo no tempo de Deus! 
Que Deus nos Abençoe!

N
o dia 24/02/2018, padre Boris, padre 
Israel, Lopes e Júnior vieram visitar o 
Otávio e abençoar nosso dia. Agrade-

ço muito a eles pelo apoio que me foi dado 
durante a gestação e a todos da Paróquia 
Imaculada Conceição. Ligia Cassia e Henri-
que da Conceição M. Soares obrigada por 
nos presentear com todas essas pessoas es-
peciais assim como vocês são para nós.
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pastoral

E
stava numa missa de Domingo 
da Igreja Imaculada há dois anos 
atrás, quando ouvi o Padre Boris 

falar sobre um trabalho realizado na 
CORA, um residencial de idosos no bair-
ro do Ipiranga.

Já tinha passado por experiências não 
muito boas em outras cidades em ca-
sas deste tipo mas mesmo assim fiquei 
curiosa e resolvi conhecer.

Era mês de férias e fui informada de 
que o grupo que rezava o terço naquele 
residencial só retornaria em agosto.

Me preparei para encontrar aquele 
cenário depressivo, com pessoas peram-
bulando com a aparência abatida , tris-
tes, às vezes mal cheirosas , funcionários 
contrariados e grosseiros , no entanto 
tive uma grande surpresa ao chegar.

Na entrada já vi aquele jardim maravi-
lhoso, um amplo salão muito bem deco-
rado , arejado e limpo , uma recepcionis-
ta muito atenciosa e pessoas idosas bem 
vestidas, perfumadas que pareciam es-
tar passando férias num hotel, cercadas 
por muitos cuidadores e funcionários 
uniformizados por todos os lados.

Naquele momento pensei, o que é que 
eu vim fazer aqui? Isso é um misto de hotel 
e hospital cinco estrelas, não tem função 
pra mim neste lugar ! Senti uma imensa 
vontade de virar as costas e ir embora.

Excepcionalmente, naquele dia, não 
apareceu mais ninguém do grupo da Ima-
culada e os idosos começaram a se aproxi-
mar de mim e pedir para rezar o terço. 

Meio constrangida e sem nem saber 
muito bem por onde começar, reuni o 
grupo e fizemos a reza do terço.

Quando acabou , todos aqueles idosos 
começaram a me abraçar e me agradecer 
muito por eu estar ali. Alguns vieram pe-
dir conselhos, contar casos, mostrar coi-
sas, enfim, foi muito gratificante. E eles 
estavam me vendo pela primeira vez.

Naquele momento, percebi que além 
da aparência bem cuidada, cada um da-
queles “velhinhos” mostrava no olhar 
uma carência de afeto e de carinho mas, 
principalmente, de oração. 

E com o passar dos meses, fui perce-
bendo que a velhice, mesmo quando 
bem amparada por fatores socioeconô-
micos favoráveis, carrega em si uma vas-
ta necessidade de atenção, de olhares 
afetuosos, de abraços, de sorrisos e de 
ser chamado pelo nome. Carregam uma 

vasta sabedoria que precisa ser explora-
da e valorizada. 

Não somos apenas um grupo que sen-
ta e reza, temos muito esforço além dis-
so. Seguimos o que o Papa Francisco 
recomenda, não esperamos por eles, 
vamos em saída ao encontro dos nos-
sos idosos e procuramos trazer cada 
vez mais pessoas para a vida de ora-
ção cristã.

Temos a oportunidade de realizar es-
cutas frequentes e ajudar os que pre-
cisam. Esse outro trabalho vai desde 
empurrar as cadeiras de rodas pra lá e 
pra cá (e haja energias pra isso!!!) até 
preparar semanalmente o material do 
terço, as orações, a festinha mensal dos 
aniversariantes e vencer as dificuldades 
da rotina do residencial.

Conhecemos e sabemos os nomes 
dos atuais 51 participantes e controla-
mos a frequência de todos, buscando 
nos quartos ou nas dependências da 
CORA aqueles “esquecidos” ou mais 
debilitados. Visitamos os doentes e fala-
mos com os profissionais de saúde para 
conhecer melhor cada um e saber como 
agir face a alguns distúrbios mentais ou 
comportamentais.

E assim, com um grupo simpático de 
colaboradores crescendo pouco a pou-
co, estou lá desde 2016 e peço a Deus 
que me dê forças e coragem para con-
tinuar porque os desafios são grandes 
mas a vontade de chegar ao final do dia 
e ter a certeza da missão cumprida é o 
que nos faz perseverar.

Estamos na CORA às quintas-feiras, a 
partir das 15h30 . Amigos e colaborado-
res são muito bem-vindos.

Tereza Cristina Messina, coordenadora da Pastoral 
do Terço na CORA, Residencial Sênior.

ORAÇÃO E AFETO

Tereza com a sra. Nair 
Mendonça Salomão, a 
residente mais idosa do 
grupo com 101 anos
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grupospastoral

No dia 27 de maio, a Pastoral 
Familiar da Paróquia Imacula-
da Conceição irá organizar um 
retiro para casais, inauguran-
do as atividades de seu setor 
Pós-Matrimonial. 

O objetivo do encontro é 
reunir casais recentes, incluin-
do aqueles que se casaram na 
Paróquia nos últimos anos, para 
partilhar as alegrias e desafios 
da vida familiar, aprofundando 
a espiritualidade da Família, 
Igreja Doméstica, e aproximá-
-los da vida pastoral. Será um 
dia de louvor, partilha e cresci-
mento para os casais que acei-
tarem o convite para se dedicar 
ainda mais à construção de suas 
vidas em comum sobre a rocha 
que é o Cristo Senhor!

As inscrições podem ser feitas 
na secretaria da Paróquia.

Guatavo Adolfo Santos, 
Pastoral Familiar

Retiro 
para casais O grupo dos acólitos da paróquia Ima-

culada Conceição, é formado por jovens 
que servem diretamente a sagrada litur-
gia da Igreja. São jovens que dedicam 
todo o zelo e amor ao serviço do altar 
do Senhor. Você, moça ou rapaz de 15 
a 30 anos que se sentir chamado a este 
serviço venha fazer parte dessa missão 
de amor. Os encontros de formação 
acontecem todos os sábados depois 
da missa. Que o Senhor da Messe envie 

operários dignos e cheios de zelo. Te es-
peramos. Deus os abençoe.

Sem. Júnior Cruz, SDB

Cerca de 400 pessoas começaram no sá-
bado, 3, no auditório do Centro Universitá-
rio São Camilo, a preparação para o Minis-
tério Extraordinário da Sagrada Comunhão.

Entre março e abril, os candidatos ao 
Ministério Extraordinário receberam 
formações sobre temas específicos re-
lacionados à vida da Igreja e ao Minis-
tério Extraordinário.

No primeiro sábado, Dom José Rober-
to Fortes Palau, Bispo Auxiliar da Arqui-
diocese na Região Ipiranga, apresentou a 

dimensão eclesiológica do curso, com o 
tema “Sínodo arquidiocesano, ‘saudável 
sacudida’ do Espírito Santo”.

Os candidatos ao Ministério Extraordi-
nário da Sagrada Comunhão ainda parti-
ciparão de formações na dimensão litúr-
gica, humana e bíblica. 

Durante o mês de maio, receberão a 
investidura para o Ministério Extraordi-
nário para o período de dois anos.

Deise Bárbara da Silva, MESC

Ser acólito

A caminho da investidura
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dicas

Brasil: Uma Biografia
Lilia Schwarcz e Heloisa Starling

Livro do mês

Filme do mês
Extraordinário
Direção: Stephen Chbosky 

O tema abordado em Extraordinário já foi tratado em outras 
obras cinematográficas. A beleza das mensagens de aceita-
ção e superação de preconceitos foi atualizada em uma lin-
guagem mais adequada ao nosso tempo. Baseado no livro 
homônimo, Extraordinário é um filme cheio de coração des-
de as atuações até o modo com o qual o roteiro foi filmado. 

Estudar e compreender a história do nosso país pode pare-
cer tarefa árdua e exclusiva para níveis intelectuais longe dos 
nossos. Através de um texto ágil e prazeroso, as autoras costu-
ram os mais de 500 anos de história em uma obra que pode 
ser lida aos poucos, mas que nos fará compreender de onde 
viemos e porque somos como somos.
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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 abril 2018

Abílio Ribeiro Vassalo
Blas Alonso Seguro
Carlos da Silva Moreira
Carlos Jose Moreira
Cleiton Severi
Dinah Duarte
Djanira Dias da Silva Gama
Edelcio Pessi
Georgina Ramalho
Ingrid Nascimento Abreu
Jose Silvio Tonio Junior

Luiz Pavarin Filho
Maria de Lourdes Pedroso
Maria Stela S.P. Almeida
Mateus de Carvalho Maciel
Monica Priscila Pontes da Silva
Naira Bueno
Rodrigo Sanches Santos
Takami Sassaki 
Teresinha Teixeira Aguiar

Palavra do Papa

“A Alegria do Evangelho enche 
o coração e a vida inteira daqueles 
que se encontram com Jesus.”

Papa Francisco
(Fonte: EVANGELII GAUDIUM)

Intenções de oração do mês:
O Papa tem uma intenção de oração universal por aqueles que têm uma responsabilidade na economia, “para que os 
responsáveis pelo planejamento e pela gestão da economia tenham a coragem de rejeitar uma economia da exclusão 
e saibam abrir novos caminhos”.
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