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Principal

Sob a vossa proteção maternal…

Carísssimos irmãos e irmãs,

Paroquianos e paroquianas,

Com a graça de Deus chegamos a Maio, o mês da 
ternura e do carinho. A maternidade da Virgem Ma-
ria nos remete ao amor misericordioso de Deus que 
se revela permanentemente no coração de nossas 
famílias. Neste mês dedicado à Virgem Maria, aco-
lhamos o convite do Papa Francisco a redescobrir-
mos o grande tesouro que é rezar o terço mariano 
em família.

Em tempos de pandemia, renovemos nossa fé e 
confiança na intercessão da mãe santíssima do Se-
nhor e nossa! De fato, se examinamos a história da 
humanidade percebemos que os tempos de crise 
sempre foram períodos favoráveis para crescermos 
na criatividade e na solidariedade. As situações de 
prova são, também, nas Escrituras apresentados 
como tempos propícios para a conversão, para ava-
liarmos nossa vida e nossos valores, para retomar-
mos o caminho do Senhor.

Deixemo-nos, ainda, conduzir pelo Espírito do Res-
suscitado, aquele que vive para sempre. Ele, como o 
bom pastor, saberá nos conduzir para as fontes da 
vida plena. Como filhos e filhas muito amad@s, ca-
minhemos na alegria e na esperança de edificarmos 
novas relações interpessoais pautadas na caridade 
de Cristo, sob a proteção da Virgem Maria.

 
Pe. Boris A. Nef Ulloa

Administrador Paroquial

editorial
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MÊS DE MARIA
AS FORMAS NAS QUAIS MARIA É HONRADA EM MAIO 

SÃO TÃO VARIADAS COMO AS PESSOAS QUE A HONRAM

A
s paróquias costumam rezar no 
mês de maio uma oração diária 
do Terço e muitas preparam um 

altar especial com um quadro ou uma 
imagem de Maria. O mesmo pode e deve 
ser feito nos lares. Além disso, trata-se 
de uma grande tradição a coroação de 
Nossa Senhora, um costume conhecido 
como Coroação de Maio.

As referências dos Evangelhos e dos 
Atos dos Apóstolos a Maria, Mãe de Jesus, 
apesar de poucas, deixam ver muito des-
ta privilegiada criatura, escolhida para 
tão alta missão. São Paulo, na Carta aos 
Gálatas (4,4), dá a entender claramente 
que, no pensamento divino de nos enviar 
o Seu Filho, quando os tempos estives-
sem maduros, uma Mulher era predes-
tinada a no-Lo dar. Para que se compre-
enda a presença da Virgem Maria nesta 
predestinação divina, a Igreja, na festa 
de 8 de dezembro, aplica à Mãe de Deus 
aquilo que o livro dos Provérbios (8, 22) 
diz da sabedoria eterna: Era, pois, a pre-
destinada nos planos divinos.

Para se perceber melhor o perfil ma-
terno de Nossa Senhora, três passagens 
bíblicas podem esclarecer isso. A primeira 
é a das Bodas de Caná, que realça a inter-
cessora. Quando percebeu – o olhar femi-
nino que tudo vê e tudo observa – estar 
faltando vinho, sussurra no ouvido do Fi-
lho sua preocupação e obtém, quase sem 
pedir, apenas sugerindo, o milagre da 
transformação da água em generoso vi-
nho. Ela é, de fato, a mãe que se interessa 
pelos filhos de Deus que são seus filhos.

Outra passagem do Evangelho esclare-
cedora da personalidade de Maria é a que 

nos mostra seu silêncio e sua humildade. 
O anjo a encontra na quietude de sua casa, 
rezando, para dizer-lhe que fora escolhida 
por Deus para dar ao mundo o Emanuel, o 
Salvador. Ela se assusta com a mensagem 
celeste, porque, na sua humildade, nunca 
poderia ter pensado em ser escolhida do 
Altíssimo. Acolhe assim, por vontade divina, 
a palavra do mensageiro, silenciosamente, 
sem dizer, nem sequer ao noivo, José, o que 
nela se realizava. Deus tem o direito de es-
colher e por isso ela diz apenas o generoso 
“sim” que a tornou Mãe de Deus.

O terceiro traço de Maria-Mãe é sua co-
rajosa atitude diante do sofrimento. Ao 
apresentar o seu Jesus no templo, ouve 
a assustadora profecia do velho Simeão: 
“Uma espada de dor transpassará a tua 
alma”.  Sua coragem se confirma na Paixão 
e Crucifixão de Jesus. De pé, ali no Calvá-
rio, sofre e associa-se ao sacrifício do Re-
dentor. É a mulher forte, a mãe corajosa e 
firme, a quem a dor não derruba. De fato, 
a espada de Simeão lhe atravessara a alma 
e o coração. É a Senhora das Dores.

Deve-se separar um lugar especial para 
Maria, nossa Mãe, mãe de todo o mundo 
que se preocupa com todos nós, interce-
dendo inclusive nos assuntos menores.

Maio, mês dedicado a Nossa Senhora, 
pela piedade cristã, é um convite para 
voltarmos nosso olhar a esta Mãe que-
rida para pedir-lhe que abra as mãos 
maternas em bênção de carinho sobre 
nossos passos nesta difícil escalada da 
Jerusalém celeste.

Por isso, merece um mês inteiro para ho-
menageá-la.

Fontes: formacao.cancaonova.com/espiritualidade/maio-mes-de-maria/
www.acidigital.com/noticias/por-que-maio-e-o-mes-de-maria-22493

http://formacao.cancaonova.com/espiritualidade/maio-mes-de-maria/
http://www.acidigital.com/noticias/por-que-maio-e-o-mes-de-maria-22493
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especial

https://www.youtube.com/watch?v=_s8g2Fj6y-8&feature=youtu.be
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Nossa senhora de fátima

M
aio não é só o mês das noivas 
como é popularmente chamado, 
mas também  o mês de Maria, 

mês das mães.  Isso porque no segundo 
Domingo de Maio comemoramos o  dia 
das Mães e no dia 13 de maio celebramos 
o dia de Nossa Senhora de Fátima.

Em maio de 1917 o Papa Bento XV, em 
meio à Primeira Guerra Mundial, convocou 
todos os católicos para se unirem em oração 
e pedirem a Nossa Senhora que intercedes-
se na guerra e trouxesse paz para aquele 
momento. E foi a partir daí que começa  a 
história de Nossa Senhora de Fátima.

História de  
Nossa Senhora de Fátima

Oito dias após a convocação do Papa, 
em resposta às orações, Nossa Senhora 
de Fátima fez sua  primeira aparição  em 
13 de maio de 1917 na pequena aldeia de 
Fátima em Portugal. Em um local chama-
do “Cova de Iria”, ela apareceu para três 
pequenos pastorinhos: Lúcia, Francisco 
e Jacinta. 

Por volta de meio-dia eles brincavam 
pelo campo enquanto cuidavam de um 
pequeno rebanho quando pararam para 
rezar o terço, como já era de costume. 
Queriam voltar logo para a brincadeira 
e por isso rezaram à moda deles e rapi-
damente voltaram para o campo e foi 
quando viram um clarão bem similar ao 
de relâmpagos.

Acharam que ia chover e por isso se re-
colheram para ir embora e foi quando vi-
ram um segundo clarão em cima da copa 
de uma árvore (chamada azinheira) e em 
seguida viram Nossa Senhora de Fátima. 
Assustados, quiseram correr, mas Nossa 
Senhora logo os tranquilizou,  pedindo que 
não tivessem medo, pois ela vinha do Céu.

Segundo relato dos próprios pastori-
nhos, a visão era de uma “Senhora mais 

brilhante que o Sol”, e em suas mãos 
pendia um Rosário. Serena e tranquila 
disse às crianças:

“Vim para pedir que venhais aqui seis 
meses seguidos, sempre no dia 13, a esta 
mesma hora. Depois vos direi quem sou e o 
que quero. Em seguida, voltarei aqui ainda 
uma sétima vez.”

E as aparições aconteceram nos sete 
meses seguintes conforme o prometido.

Antes de ir embora, Nossa Senhora de 
Fátima ainda ressaltou:

“Rezem o Terço todos os dias, para 
alcançarem a paz para o mundo, e o 
fim da guerra.” 

 

As aparições de  
Nossa Senhora de Fátima

As aparições continuaram nos meses 
seguintes e, mesmo em meio a perse-
guições, maus tratos e acusações de 
serem mentirosos, Lúcia, Francisco e 
Jacinta estavam na Cova de Iria para 
esperar por Nossa Senhora de Fátima. 
Tanto que, na segunda aparição, havia 
apenas 50 pessoas os acompanhando.

Mas isso foi mudando e na terceira 
aparição prometeu um milagre para 
que o povo acreditasse nas crianças. E 
na última aparição, em 13 de outubro, 
o milagre aconteceu. Havia com eles 
mais de 70.000 pessoas e em meio a 
multidão, do meio das nuvens negras, 
o sol surgiu e começou a girar sobre 
si mesmo como se fosse uma imensa 
bola de fogo.

E foi também nessa  última apari-
ção que Nossa Senhora de Fátima reve-
lou ser a “Senhora do Rosário” e pediu 
que ali fosse construída uma capela em 
sua homenagem.

https://www.youtube.com/watch?v=_s8g2Fj6y-8&feature=youtu.be
https://www.nossasagradafamilia.com.br/buscar-produto/?q=ros%E1rio&x=0&y=0
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19 DE MARÇO
Festa de São josé

Segredos de Fátima

Na terceira aparição de Nossa Senhora de Fátima foi revela-
do a Lúcia a primeira parte de um Segredo constituído por três 
partes que seriam reveladas posteriormente nas demais apari-
ções. São eles, nas próprias palavras de Lúcia:

1ª parte - A visão do Inferno

“Nossa Senhora mostrou-nos um grande mar de fogo que parecia 
estar debaixo da terra. Mergulhados nesse fogo, os demônios e as 
almas, como se fossem transparentes e negras ou bronzeadas, com 
forma humana, que flutuavam no incêndio levadas pelas chamas 
que delas mesmas saíam juntamente com nuvens de fumo, caindo 
para todos os lados, semelhante ao cair das fagulhas em grandes 
incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gemidos e gritos de dor e 
desespero que horrorizava e fazia estremecer de pavor.

Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de 
animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes e negros.

Esta vista foi só por um momento, graças à nossa boa Mãe do 
Céu, que antes nos tinha prevenido com a promessa de nos levar 
para o Céu (na primeira aparição)! Se assim não fosse, creio que 
teríamos morrido de susto e pavor”.

2ª parte -  
Devoção ao Imaculado Coração de Maria

“Nossa Senhora me disse que nunca me deixaria e que Seu Ima-
culado Coração seria o meu refúgio e o caminho que me conduzi-
ria a Deus. Foi ao dizer estas palavras que abriu as mãos, fazendo-
-nos penetrar no peito o reflexo que delas expedia.

Parece-me que, neste dia, este reflexo teve por fim principal in-
fundir em nós um conhecimento e amor especial para com o Cora-
ção Imaculado de Maria; assim como das outras duas vezes o teve, 
me parece, a respeito de Deus e do mistério da Santíssima 

Trindade. Desde esse dia, sentimos no coração um amor mais ar-
dente pelo Coração Imaculado de Maria”.

3ª parte - A última revelação do Segredo

“Depois das duas partes que já expus, vimos ao lado esquerdo 
de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um Anjo com uma espada 
de fogo na mão esquerda; ao cintilar, despia chamas que pareciam 
que iam incendiar o mundo; mas apagavam-se com o contato do 
brilho que da mão direita expedia Nossa Senhora ao seu encontro:

O Anjo apontando com a mão direita para a terra, com voz 
forte, disse: Penitência, Penitência, Penitência! E vimos numa luz 
imensa que é Deus: “algo semelhante a como se veem as pessoas 
num espelho quando lhe passam por diante” um Bispo vestido 
de branco “tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre”.

Vários outros Bispos, Sacerdotes, religiosos e religiosas subi-
ram uma escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma 
grande Cruz de troncos toscos como se fora de sobreiro com a 
casca; o Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma gran-
de cidade meio em ruínas, e meio trêmulo, com andar vacilante, 
acabrunhado de dor e pena, ia orando pelas almas dos cadá-
veres que encontrava pelo caminho; chegado ao cimo do mon-
te, prostrado de joelhos aos pés da grande Cruz foi morto por 
um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas, e 
assim mesmo foram morrendo uns atrás dos outros, os Bispos, 
Sacerdotes, religiosos e religiosas e várias pessoas seculares, 
cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Sob os dois 
braços da Cruz estavam dois Anjos cada um com um regador de 
cristal na mão, neles recolhiam o sangue dos Mártires e com ele 
regavam as almas que se aproximavam de Deus.”

A mensagem que fica e continua sendo atual até mesmo nos 
dias de hoje é que Nossa Senhora de Fátima veio nos lembrar 
que Deus existe, nos ama e pode nos salvar desse mundo de-
vastado pela guerra e pela fome. Devemos ter fé e sempre lem-
brar de suas palavras quando tudo parecer perdido ou sem solução.

Fonte: www.nossasagradafamília.com.br

Fonte: https://www.nossasagradafamilia.com.br/conteudo/historia-de-nossa-senhora-de-fatima.html
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Imagem de Nossa Senhora de Fátima
Tão importantes são os segredos revelados por Nossa Senhora de Fátima que ela se tornou uma das mais reconhecidas e recebe 

milhões de pessoas todos os anos em seu Santuário, na cidade portuguesa que leva seu nome. A imagem de Nossa Senhora de Fáti-
ma traz beleza, simplicidade e força: qualidades que os corações dos pastorzinhos sentiram em cada aparição. Por isso é importante 
conhecermos como foi pensada esta imagem:

oração a nossa Senhora de Fátima

Virgem Santíssima,
transbordante da mais pura alegria
pela presença em vós do Verbo Divino Encarnado,
fazei com que, imitando na terra a pureza de vossa Anunciação,
a caridade de vossa Visitação a Santa Izabel,
amor terno a Jesus recém-nascido no presépio,
a humilde obediência com a qual vos apresentastes
no templo de Jerusalém,
possamos merecer também, como vós,
pela solicitude constante em buscarmos a Jesus durante a vida, 
encontrá-lo definitivamente no templo de Sua Glória Eterna.
Amém.

Rosário
Um dos pedidos mais fortes de 

Nossa Senhora de Fátima é a oração 
constante. É por isso que sua imagem 

tem um Terço, lembrando-nos da 
importância da oração como meio 

eficaz e comprovado de que todas as 
graças podem ser alcançadas.

Nuvem e  
Azinheira

Em algumas 
representações, a 
imagem de Nossa 

Senhora de Fátima 
aparece acima de 
uma nuvem e da 

azinheira: esta última 
faz lembrança do local 

em que os pastorzinhos 
disseram ter visto Nossa 
Senhora de Fátima pela 

primeira vez.

Manto e Túnica
Ambos são brancos, cor 
que representa a pureza 
de Nossa Senhora de 
Fátima e sua proteção 
amorosa a toda a Igreja.

Aura
Representa o poder e 
a intercessão de Nossa 
Senhora de Fátima junto a 
seu filho Jesus por todos os 
fiéis que a ela recorrem.

Doze estrelas
Lembram-nos dos 12 apóstolos 
e da importância de nosso 
discipulado a Jesus Cristo.

Coroa
Remete ao quinto mistério do Santo Rosário, 

o Glorioso. Nele rezamos pela coroação de 
Maria como Rainha do Céu e da terra. 
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comemorações

Q
uarenta dias após a soleni-
dade da Páscoa, celebra-
mos a solenidade da As-

censão do Senhor. A Liturgia, para 
facilitar a participação dos fiéis, 
fixou a Ascensão do Senhor para o 
7º Domingo da Páscoa.

Nesta solenidade, a Igreja nos 
convida a termos os olhos volta-
dos para o céu, nossa Pátria defini-
tiva. Como tão bem diz São Paulo: 
“Vós que ressuscitastes com Cristo, 
buscai as coisas do alto, onde está 
Cristo (Col 3,1)”. Em nossa profissão 
de fé, rezamos que Jesus “subiu 
aos céus e está sentado à direita 
do Pai”. Por isso, na Ascensão, cele-
bramos Jesus dando por completa 
sua missão. Ele veio do Pai, reve-
lou-nos o rosto Misericordioso do 
Pai, ensinou-nos a amar o Pai e a 
fazer em tudo a Sua Vontade.

Nos Atos dos Apóstolos 1,1-11, 
encontramos a narração da As-
censão de Jesus. Enquanto Jesus 
se eleva e os discípulos ficam 
olhando para o alto, uma voz os 
interpela dizendo: “Por que ficais 
aí olhando para o céu, o mesmo 
Cristo que hoje foi elevado, virá 
novamente a vós”. A Ascensão 
deve nos levar a um comprome-
timento em nossa fé, como dis-
cípulos missionários do Senhor 
pois, com a Ascensão, termina a 
missão de Jesus e começa a mis-
são da Igreja.

A Ascensão de Jesus não é uma 
despedida, mas sim um novo 
modo de sua presença. Ele agora 
continua agindo através daque-
les que Nele acreditam e que se 
dispõem a continuar o seu amor 
no mundo.

J
oão Evangelista nos diz que a vin-
da do Espírito Santo sobre os após-
tolos se deu no dia de Páscoa. Ele 

deseja fazer-nos compreender que o Es-
pírito que conduziu Jesus para sua mis-
são de salvar a Humanidade é o mesmo 
que agora conduz a Igreja, comunidade 
dos seguidores de Jesus, na continui-
dade da mesma missão. A Igreja torna 
presente, na História, o Cristo Redentor.

Quando os discípulos, à tarde do 
primeiro dia da semana, estão reuni-
dos, o Senhor aparece no meio deles 
e lhes comunica a paz. Mostra-lhes os 
sinais de seus sofrimentos para lhes 
dizer que, apesar de seu aspecto glo-
rioso, a memória da paixão não po-
derá ser deixada de lado, que a glória 
veio através da cruz.

Estamos no primeiro dia da sema-
na, não nos esqueçamos. Exatamente 
com esse sentido do novo, do novo pós 
pascal, isto é, do novo eterno, que não 
caduca, que não envelhece, Jesus faz 
a nova criação soprando o Espírito so-
bre seus seguidores. É uma referência 
à criação do homem, relatada no cap. 
2º, vers. 7 do Gênesis, quando diz que 
Deus insuflou em suas narinas o hálito 
de vida e o homem passou a viver. No 
relato desse fato na tarde pascal, temos 
a criação da Comunidade Cristã.

A missão é dada logo em seguida: 
perdoar os pecados e até retê-los, se 
for o caso. Pecado é aquilo que impe-
de a realização do projeto do Pai, que 
é a felicidade do ser humano. Ora, 
perdoar os pecados significa lutar 

para que os planos de Deus cheguem 
à sua concretização e, evidentemente, 
devolvendo àquele que está arrepen-
dido de suas ações contrárias a esse 
plano a reconciliação.

Pelo batismo e pela crisma fazemos 
parte dessa comunidade que deve 
continuar a missão redentora de Je-
sus. Que honra!

Que nossas ações, seja na família, 
no trabalho ou no meio dos amigos, 
colaborem com a alegria e felicidade 
daqueles que nos cercam. Assim esta-
remos dando glória a Deus, pois a gló-
ria de Deus é a felicidade do homem.

Fonte: Padre César Augusto dos Santos  
Cidade do Vaticano

Ascensão do Senhor

Solenidade de Pentecostes

Fonte: www.vaticannews.va

https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2019-06/solenidade-de-pentecostes-reflexao-padre-cesar-augusto-santos.html
https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2019-06/solenidade-de-pentecostes-reflexao-padre-cesar-augusto-santos.html
http://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2019-06/solenidade-de-pentecostes-reflexao-padre-cesar-augusto-santos.html


Imaculada em revista - 9

C
omemorado no segundo domingo de maio 
no Brasil, nele é homenageado todo o amor, 
carinho e dedicação que as mães têm com 

seus filhos. Essa comemoração foi oficialmente ins-
tituída aqui por Getúlio Vargas, em 1932, mas fala-
-se que a primeira celebração do tipo foi realizada 
ainda na década de 1910.

Em tempos de isolamento social, surge a gran-
de oportunidade de usar a criatividade para deixar 
sua mãe muito feliz!

Vamos pensar com carinho em uma homena-
gem às mamães sem o consumismo que vinha 
predominando nessa data tão especial.

Veja nossas dicas para essas pessoas extrema-
mente especiais e que, por esse motivo, merecem 
muito respeito e amor:

• Escreva um poema bem sincero e 
emocionado; Entregue pessoalmente 
ou grave e envie para sua mãe.

• Faça uma sobremesa gostosa para ela.

• Componha um verso ou uma músi-
ca com todos os momentos marcantes 
entre vocês.

• Faça um desenho, uma imagem, uma 
foto e coloque todas as palavras que a 
descrevem.

• Colha flores! Junte beijos e abraços! 
E envie para ela, pessoalmente ou de 
forma virtual.

• Invente! Mães são extremamente 
especiais e, por esse motivo, merecem 
muito respeito e amor.

E não esqueça! Reze com fé e agradeça a Deus 
por esta pessoa maravilhosa, seja mãe de sangue 
ou de consideração, esteja no céu ou na terra, pois 
o amor envolvido em uma oração será bálsamo em 
todos os momentos. 

Feliz Dia das Mães com as bênçãos da Mãe de Je-
sus, Virgem Maria!

O Terço Mariano é como um caminho espiritual, no 
qual a Santíssima Virgem Maria se faz nossa Mãe, 
Guia e Mestra, nos apoiando com sua poderosa in-

tercessão. O Terço converge para Cristo, que abre e fecha o 
nosso itinerário da oração. A nossa vida está centrada em 
Cristo e, consequentemente, nossa oração. “Tudo parte 
d’Ele, tudo tende para Ele, tudo por Ele, no Espírito 
Santo, chega ao Pai” (Papa São João Paulo II. Carta Apos-
tólica Rosarium Virginis Mariae, 36).

COMO REZAR O TERÇO MARIANO

• Segurando o Crucifixo, fazer o Sinal da Cruz, fazer o 
Oferecimento e em seguida rezar o Credo.

• Na primeira conta grande, recitar um Pai Nosso.

• Em cada uma das três contas pequenas, recitar uma 
Ave Maria.

• Recitar um Glória antes da seguinte conta grande.

• Anunciar o primeiro Mistério do Rosário do dia e 
recitar um Pai Nosso na seguinte conta grande.

• Em cada uma das dez seguintes contas pequenas 
(uma dezena) recitar uma Ave Maria, enquanto se faz 
uma reflexão sobre o mistério.

• Recitar um Glória depois das dez Ave Marias. Também 
se pode rezar a oração de Fátima (Jaculatória).

• Cada uma das seguintes dezenas é recitada da 
mesma forma: anunciando o correspondente mistério, 
recitando um Pai Nosso, dez Ave Marias e um Glória 
enquanto se medita o mistério.

• Ao se terminar o quinto mistério, o Rosário costuma 
ser concluído com a oração da Salve Rainha.

em família orações

Um ‘Dia das Mães’ diferente conheça o terço mariano

Pai Nosso

Pai Nosso
Salve Rainha

Credo

Glória

Ave Maria
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Conheça também nosso canal no youtube: www.youtube.com/user/pimaculadaconceicaoi

www.facebook.com/imaculadaipiranga.org

http://www.youtube.com/user/pimaculadaconceicaoi
http://www.facebook.com/imaculadaipiranga.org


Imaculada em revista - 11

comemoração
sínodo arquidiocesano

Nesta carta, desejo tratar es-
pecialmente da 119ª. Roma-
ria da arquidiocese de São 

Paulo a Aparecida, prevista para o 
Domingo, dia 03 de maio próximo. 
Neste ano, não será possível reali-
zar a Romaria com a participação 
do povo, como seria desejável e 
belo, e como vem acontecendo 
ao longo de 119 anos. Estamos em 
plena crise sanitária e ainda deve-
rão ser evitadas as aglomerações 
que favorecem o contágio, quer na 
viagem, quer no Santuário.

Todos na Arquidiocese (clero, re-
ligiosos e povo) poderão unir-se 
a essa celebração, ficando em 
casa, rezando juntamente com o 
Arcebispo e os Bispos Auxiliares. 
A Missa será transmitida pela TV 
Aparecida, Rádio 9 de Julho e In-
ternet. Colocaremos nas 2 mãos 
e no coração de Nossa Senhora 
Aparecida as nossas paróquias e 
comunidades, as famílias e cada 
pessoa. Rezaremos especialmen-
te pelos pobres e os doentes e 
por aqueles que cuidam deles. 
Pediremos a Nossa Senhora, “Au-
xílio dos Cristãos” e “Saúde dos 
Enfermos”, que olhe por todos 
com carinho maternal.

E também apresentaremos no-
vamente à intercessão da Virgem 
Mãe Aparecida o nosso sínodo 
arquidiocesano, cujas atividades 
tiveram que ser suspensas, mas 
que serão retomadas assim que 
for possível.

Odilo Pedro Scherer  
Arcebispo de São Paulo

romaria sem os fiéis

S
abemos que Nossa Senhora foi 
visitada pelo Arcanjo Gabriel com 
esta mensagem de amor, com 

esta proposta de fazer dela a mãe do 
nosso Salvador. E ela aceitou. E aceitar 
Jesus é estar aberto a aceitar o outro. O 
anjo também comunicou a ela que sua 
parenta – Santa Isabel – já estava grá-
vida. Aí encontramos o testemunho da 
Santíssima Virgem – no Evangelho de 
São Lucas no capítulo 1, – quando de-
pois de andar cerca de 100 km ela en-
controu-se com Isabel.

Nesta festa, também vamos descobrin-
do a raiz da nossa devoção a Maria. Ela 
cantou o Magnificat, glorificando a Deus. 
Em certa altura ela reconheceu sua peque-
nez, e a razão pela qual devemos ter essa 
devoção, que passa de século a século.

“Porque olhou para sua pobre serva, por 
isso, desde agora, me proclamarão bem-a-
venturada todas as gerações.” (Lucas 1,48)

A Palavra de Deus nos convida a pro-
clamarmos Bem-aventurada aquela 
que, por aceitar Jesus, também se abriu 
à necessidade do outro. É impossível 
dizer que ama a Deus, se não ama o 
outro. A visitação de Maria a sua prima 
nos convoca a essa caridade ativa, à fé 
que opera por esse amor de que o ou-
tro tanto precisa.

Quem será que precisa de nós?

Peçamos a Virgem Maria que interceda 
por nós junto a Jesus, para que sejamos 
cada vez mais sensíveis à dor do outro. 
Mas que a nossa sensibilidade não fique 
no sentimentalismo, mas se concretize 
através da caridade.

Virgem Maria, Mãe da visitação,  
rogai por nós!

Fonte: https://santo.cancaonova.com

Visitação de Nossa Senhora, 
a mãe do nosso Salvador

https://www.youtube.com/watch?v=on58lWWVPOY&feature=youtu.be
Fonte: https://santo.cancaonova.com/santo/visitacao-de-nossa-senhora-a-mae-do-nosso-salvador/


Aniversariantes dizimistas de maio 2020

Horário das Missas 

Segunda-feira: 7h 

Terça-feira: 7h

Quarta-feira: 7h,  

Quinta-feira: 7h 

Sexta-feira: 7h,  

Sábado: 7h

Domingo: 10h

1ª Sexta-feira do mês:  
Missa Votiva do Sagrado 
Coração de Jesus às 7h 

Adalberto Pereira do Nascimento
Angela Maria R.L. Vassalo
Célia Elizabeth P. Rossi
Célia Regina Tartalia e Silva
Daniella Alves Amaral
Elizabeth Márion
Geane Maria Campos
Gisele de Oliveira Melo Lopes
Graciniani Lovato Jorge
Janete Ferreira da Silva
João Luiz de Oliveira
José Pablo 
Maria Cecília da Cunha Bernardi
Maria de Lourdes Seguro
Mariangela Alencar

Palavra do Papa

“Coragem, não tenhais medo! Jesus está ao nosso lado e, se O reconhecermos 
como único Senhor da nossa vida, Ele estende-nos a mão e agarra-nos para nos 
salvar. E então a nossa vida, mesmo no meio das ondas, abre-se ao louvor. Esta é 
a última palavra da vocação, e pretende ser também o convite a cultivar a atitude 
interior de Maria Santíssima: agradecida pelo olhar que Deus pousou sobre Ela, 
superando na fé medos e perturbações, abraçando com coragem a vocação, Ela fez 
da sua vida um cântico eterno de louvor ao Senhor.”

Papa Francisco
(Fonte: www.douradosagora.com.br)

Intenções de oração do mês: 
Pelos diáconos: Rezemos para que os diáconos, fiéis ao serviço da Palavra  
e dos pobres, sejam um sinal vivificante para toda a Igreja.

Escolha um dos 4 canais acima e clique para assistir a transmissão

Nalva Anunciação Bastos dos Santos
Neide Brasil
Nelson Cesare de Napoli
Nilza Maria Beolchi
Patricia Siqueira
Paulo Rogério Dias Baeta
Pollyana Esteves de Oliveira
Regina Tartalia 
Renée Cardoso Verotti
Roseli Redea
Vanessa Starropoulos Angotti

https://www.a12.com/tv
http://www.radio9dejulho.com.br/
https://www.youtube.com/user/arquidiocesedesp?sub_confirmation=1
https://www.facebook.com/arquiSP/
http://www.douradosagora.com.br
https://www.facebook.com/imaculadaipiranga.org/videos/?ref=page_internal
http://www.youtube.com/user/pimaculadaconceicaoi

