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Principal

Estimadas irmãs, estimados irmãos, a paz esteja 
convosco.

O mês de Abril reserva para nós a possibilidade 
de vivermos os momentos mais importantes de 
nossa vida cristã: a Semana Santa.

Em nossa comunidade paroquial teremos a opor-
tunidade de vivermos intensamente todos os dias 
dessa semana fundamental para a fé que nos move. 
Desde o Domingo de Ramos até o Domingo da Pás-
coa, convido-lhe a separar essa semana como uma 
oportunidade de viver um retiro espiritual.

Dentro de suas possibilidades, evite transformar 
a Semana Santa em um feriado civil, faça um com-
promisso consigo mesmo de viver intensamente 
esse tempo favorável de graça de Deus.

Verifique a programação, aceite nosso convite e ve-
nha rezar conosco a semana mais importante deste ano.

Que Deus esteja convosco.

Pe. Pedro Luiz Amorim Pereira

Editorial
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PÁSCOA,
P

áscoa (do hebraico Pessach) significa passagem. É uma grande festa cristã 
para nós, é a maior e a mais importante festa. Reunimo-nos como povo de 
Deus para celebrarmos a Ressurreição de Jesus Cristo, Sua vitória sobre a 

morte e Sua passagem transformadora em nossa vida.

O Tempo Pascal compreende cinquenta dias a partir do domingo da Ressurrei-
ção até o domingo de Pentecostes, vividos e celebrados com grande júbilo, como 
se fosse um só e único dia festivo, como um grande domingo. A Páscoa é o centro 
do Ano Litúrgico e de toda a vida da Igreja. Celebrá-la é celebrar a obra da re-
denção humana e da glorificação de Deus que Cristo realizou quando, morrendo, 
destruiu a morte; e ressuscitando, renovou a nossa vida.

Foi com a intenção de celebrar a Páscoa de Cristo que, desde os primórdios do 
Cristianismo, os cristãos foram organizando esta bela festa. Mas a partir de muitas 
propagandas midiáticas e de muitos outros costumes da nossa sociedade, vemos, 
sem dúvidas, que essa bela intenção foi se perdendo. Para muitos a Páscoa virou 
sinônimo de um “feriadão” ao lado de muitos outros feriadões, com o único obje-
tivo de quebrar a monotonia da vida; com intenções e modos que não expressam 
os reais valores e sentidos da grande festa que é a Páscoa.

Em muitas casas, a Páscoa é vivida de forma paganizada e estragada pelas bebi-
das e orgias desse mundo, sem um mínimo de senso religioso ou moral; ou como 
um mero folclore, um mero tempo para viajar, comer chocolates e descansar de 
suas fadigas. Assim, um tempo que nasceu para construir laços familiares e reno-
var a nossa sociedade com valores perenes acaba não atingindo o seu objetivo.

As confraternizações, os alimentos específicos e muitos outros costumes são 
importantes e nos ajudam a celebrar a Páscoa, mas não podem nos desviar do seu 
principal e essencial sentido. Hoje, temos uma geração que não entende nada do 
verdadeiro sentido da Páscoa, mas devemos celebrá-la bem — nós que não nos 
fechamos às suas origens e sabemos que ela é mais do que um “feriadão”; é uma 
“grande semana” na qual vivenciamos os mistérios da vida de Cristo e os mistérios 
da nossa própria vida.

Todos nós cristãos devemos, hoje, nos comprometer em nos mantermos fiéis 
às nossas origens e celebrarmos o sentido original, belo e profundo da nossa ma-
ravilhosa festa, que é a celebração da Ressurreição do Senhor. Que nossas boas 
obras e nossas vozes, em cada canto das nossas cidades, possam levar a alegria do 
Ressuscitado; sobretudo aos pobres, doentes, distanciados e a todas as pessoas, 
pois são amadas pelo Pai.

Irradiemos ao nosso redor a esperança e a certeza da presença de Cristo Res-
suscitado. Que se encha nosso olhar de luz, como os das mulheres que viram o 
sepulcro vazio e o Filho de Deus ressuscitado (Mt 28). Que possamos também nós, 
numa só fé, exclamar como elas “o Senhor Ressuscitou, aleluia”.

Fonte: https://formacao.cancaonova.com

SEU REAL SENTIDO
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comemoração juventude

por que eu vou à igreja?

nosso novo 
seminarista

19 DE MARÇO
Festa de São josé

-Você não cansa de ir na igreja não?

-Não.

-Mas como não? Você é uma adolescente! 
Tem que curtir a vida!!

-Ah mas eu curto... 

“Como todo jovem eu rio, eu choro. Como todo ser humano eu tenho as 
minhas qualidades e meus defeitos. Eu não vou à igreja pra pagar de santa, 
eu não vou à igreja porque há quem ache lindo uma jovem na igreja... Eu 
vou à igreja pra me lembrar de como silenciar o coração.”

“Ah que maravilhoso seria se todos tivessem lugares assim, e soubessem 
como um prédio, uma construção, pode ensinar tanto. A verdade é que eu 
vou à igreja para aprender, aprender a ser igreja fora dela. Em um mundo 
tão cheio de caos, alagado de tragédias, de pessoas tão infelizes eu quero 
ser um grão de esperança.”

“Eu vou também à igreja porque tenho amigos. Enquanto eles viajam eu 
rezo, enquanto eles estudam eu rezo, enquanto eles choram e riem... Eu 
rezo. Porque de que adianta dizer que os jovens não têm mais jeito, que o 
mundo está perdido e não pedir sequer um pouco de fé? De que adianta 
falar e falar e continuar sentado enquanto a casa pega fogo? (Palavras da 
Mmde. Boucherez)”

Vou à igreja, porque é lá que eu aprendi a amar, e é lá que eu encontro 
esperança de que o mundo tanto precisa.”

Um diálogo real que me machucou muito mas também me ensinou muito.

Malu Schneider

E
stamos felizes em receber Ruan 
Henrique Sdb, seminarista salesia-
no Dom Bosco, que este ano estará 

nos ajudando em nossas atividades paro-
quiais, especialmente junto aos jovens e 
no Projeto Oratório. O Estágio pastoral 
tem a função de acompanhar, orientar e 
crescer junto, respeitando as lideranças 
locais e colaborando para a sua formação.  
Seja bem-vindo, nossa comunidade se ale-
gra e reza por sua vocação.
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pastoral

PARA SUA IGREJA

FUNDAMENTOS BÍBLICOS  LITÚRGICOS DA FESTA DA MISERICÓRDIA 
Palestra Frei Anderson M. Santos,  OSM 

Frade da Ordem dos Servos de Maria e mestrando em Teologia Sistemática 
pela PUC São Paulo  

• FESTA DA MISERICÓRDIA 28 de abril, na Paróquia Imaculada Concei-
ção, a partir das 14h30 com palestra, confissões, adoração.

• SANTA MISSA presidida pelo padre Pedro Amorim

• BENÇÃO DOS QUADROS após a missa.

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

Venham fazer a experiência da misericórdia conosco!

A DIVULGAÇÃO DO CULTO À MISERICÓRDIA

• NOVENA de 19/04 a 27/04 
• CONGRESSO DA DIVINA MISERICÓRDIA 31/08 e 01/09 

A Festa da Misericórdia 2019
MISERICORDIA: DOM DO RESSUSCITADO
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Pastoral

Sta. terezinha é tema de retiro

novos zeladores

D
ia 23 de fevereiro, no Carmelo do 
Imaculado Coração de Maria, em Co-
tia, ocorreu o retiro do Apostolado 

da Oração. O tema do retiro: “No Coração 
da Igreja, minha Mãe, serei o Amor” foi ba-
seado nestas palavras de Santa Terezinha.  

Os participantes receberam as pre-
ciosas orientações e exercícios espiri-
tuais com Padre Pedro, palestra com 
a Irmã Joana, que contou a vida e as 
reflexões de Santos Carmelitas sobre 
o amor e a misericórdia. “Bons mo-
mentos de oração, silêncio e adoração! 
Nos abastecemos da graça, e prontos 
para continuar a missão!” avaliou Lígia Ve-
lardi. Para Andréia Vendramini, zeladora, 
“o retiro deixou uma marca de céu nos 
nossos corações”; “Só posso dizer uma 
coisa: nosso retiro foi maravilhoso!”

P
ertencer ao Apostolado da Oração 
significa fazer parte de um movi-
mento da Igreja Católica presente 

no mundo inteiro, estar disposto a viver e 
propagar a Devoção ao Sagrado Coração 
de Jesus.

Ser zelador é responder ao chamado do 
Senhor para servir… como Jesus e Maria. O 
casal Maria do Livramento e Odair recebeu 
a fita de zeladores. Um bonito momento, 
com a presença do Padre Pedro.

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
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Pastoral

sínodo arquidiocesano

Otrabalho do sínodo arqui-
diocesano de São Paulo, em 
2019, terá dois “eixos”: as 

assembleias sinodais das regiões 
episcopais e vicariatos ambien-
tais e o prosseguimento do cami-
nho sinodal nas paróquias com 
a realização das ações concretas 
indicadas pela Carta Pastoral.

Trataremos, com detalhes, sobre 
esses “eixos” do trabalho sinodal 
arquidiocesano, mas, primeira-
mente, nosso esforço é o de as-
similar e compreender a meto-
dologia do trabalho sinodal no 
âmbito das regiões episcopais 
e vicariatos ambientais e no das 
paróquias e comunidades.

Por outro lado, é importante que 
tenhamos em relevância as as-
sembleias das regiões episcopais 
e dos vicariatos ambientais, pois 
o seu resultado é que dará con-
sistência para a assembleia arqui-
diocesana do sínodo em 2020, a 
fi m de que se atinja o objetivo do 
próprio sínodo, que é a “renova-
ção da vida da Igreja em São Pau-
lo em chave missionária”.

O trabalho é árduo, mas os frutos 
serão muito bons para a vida e a 
missão de toda a Igreja em São 
Paulo. Que o Espírito Santo nos 
ilumine, encoraje e conduza!

Padre José Arnaldo

ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066

Seja um dizimista!

D
ízimo é muito mais que uma simples exigência. É partilhar com a obra 
de Deus os frutos do nosso trabalho. Partilha voluntária e generosa. 
Apesar de bíblico, o dízimo não deve ser levado como uma obrigação, 

mas, sim, como um ato de amor para com o Reino de Deus. Até porque é gra-
ças a Ele que temos condições de auferir nossas rendas, e, por isso mesmo, tor-
na-se justo que parte disso volte a Ele, para continuidade de sua obra terrena.
É a expressão maior de gratidão para com Deus, manifestada na partilha daquilo que 
conquistamos, por graça e bondade. Procure a pastoral do dízimo  e faça  seu cadastro.

dicas

Obra Reunida
Lima Barreto

Livro do mês

Filme do mês
Últimos Dias no Deserto
Direção: Rodrigo García

Jesus Cristo viaja sozinho pelo deserto, em sua peregrinação 
rumo a Jerusalém. No caminho ele encontra um garoto, cuja 
mãe está gravemente doente, que possui um relacionamento 
complicado com o próprio pai. Jesus permanece com eles por 
algum tempo, tentando ajudá-los ao mesmo tempo em que 
precisa lidar com as tentações do Diabo.

Lima Barreto foi, entre nós, o primeiro a realizar uma lite-
ratura militante contra as injustiças sociais e os preconcei-
tos de raça, de que ele próprio foi vítima. Considerado um 
crítico virulento dos vícios e corrupções da sociedade e da 
política de sua época, produziu uma obra vasta, que abarca 
os mais variados estilos. 

O segundo ano 
do sínodo e sua 
metodologia



Aniversariantes dizimistas de abril 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

Abílio Ribeiro Vassalo

Blás Alonso Seguro

Carlos da Silva Moreira

Carlos Jose Moreira

Célia Fernandes

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

Peterson Barroso Pais de Lima

Rodrigo Sanches Santos

Takami Sassaki 

Teresinha Teixeira Aguiar

Palavra do Papa

“Os sinais da vinda deste Reino são numerosos e todos positivos. 
Jesus começa o seu ministério cuidando dos doentes, quer no corpo 
quer no espírito, de quantos viviam uma exclusão social, dos pecadores 
desprezados por todos, até por aqueles que eram mais pecadores do 
que eles mas se fi ngiam justos. E como os chama Jesus? “Hipócritas”.

Papa Francisco
(Fonte: noticias.cancaonova.com)

Intenções de oração do mês: 
Universal: Pelos médicos e pelo pessoal humanitário presentes em zonas de 
guerra, que arriscam a própria vida para salvar a dos outros.


