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Maria, mãe de Jesus: 
a mulher cheia do Espírito Santo!

Car@s Paroquian@s,

Ainda vivendo o júbilo pascal da vitória de 
Cristo sobre a morte, somos impelidos a seguir 
nossa missão de testemunhas do amor miseri-
cordioso de Deus em nosso bairro do Ipiranga.

O mês de Maio nos remete à maternidade de 
Maria, aquela que é imagem da Igreja. E assim 
sendo nos exorta a uma maior docilidade ao 
Espírito do Senhor. Celebraremos Pentecostes, 
portanto, abramos nossa vida (pessoal, familiar 
e comunitária) ao Espírito Santo, aquele que é 
o Amor do Pai e do Filho. 

Sim, o Espírito é a força divina capaz de nos 
introduzir e sustentar em nossa adesão ao 
Evangelho de Cristo, cuja meta é única: a san-
tidade de vida!! Santidade que, segundo o Papa 
Francisco, em sua última exortação apostólica 
Gaudete et exsultate (alegrai-vos e exultai) se 
concretiza numa vivência coerente e apaixona-
da da promoção da justiça e da paz, enraizados 
e impelidos pelo Amor divino.

 Dentro dessa perspectiva, exorto td@s @s 
paroquian@s a aderirem à campanha de doação 
de cobertores que realizaremos, por ocasião da 
solenidade de Corpus Christi. Agradeço desde 
já pela vossa generosidade e solidariedade para 
com os pobres e sofredores de rua!

Pe. Boris A. Nef Ulloa - Pároco
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Pentecostes
A MÃE DE JESUS TAMBÉM ESTAVA LÁ 

O 
mês de maio está repleto de 
momentos importantes para 
a nossa fé católica. Celebra-

remos Pentecostes e Corpus Chris-
ti no mesmo mês. Contudo, há um 
detalhe que torna estas celebrações 
ainda mais especiais, o mês de Maio 
é também dedicado a Maria, mãe de 
Nosso Senhor Jesus Cristo.

Trata-se de uma tradição antiga 
de nossa Igreja, é algo que podemos 
viver plenos de certeza da comu-
nhão com aqueles que nos precede-
ram na fé e nos ensinaram a amar a 
Mãe de Jesus, Maria Santíssima.

Celebrar Pentecostes, é celebrar 
a Deus Espírito Santo, o doce hós-
pede da alma. No relato da vinda 
do Espírito Santo aos Apóstolos, 
temos a certeza da presença da 
Mãe de Jesus neste momento ím-
par da Igreja. Maria é mãe da Igreja 
que nasce da vinda do Espírito, mas 
é também a mãe que, através do 
Espírito, nos trouxe Aquele por 
quem todas as coisas foram feitas.

Maria é a primeira a fazer a ex-
periência da vinda do Espírito. Por 
obra e graça do Espírito Santo, mais 
tarde concedido a toda a Igreja, ela 
se torna modelo de seguimento 
de Cristo, de entrega ao Reino de 
Deus e de vida no Espírito Santo.

O Espírito Santo moveu Maria, 
como moveu Jesus. É por meio do 
Santo Espírito que Maria torna-se 
Missionária, saindo ao encontro de 
sua prima Isabel na gestação daque-
le que viria a ser “o maior homem 

nascido de mulher” (Mt 11,11), São 
João Batista. É no Espírito Santo 
que ela se torna a primeira teóloga, 
meditando todos os acontecimen-
tos a respeito de seu filho Jesus, 
Deus conosco. É movida pelo Es-
pírito Santo que Maria permanece 
com os Apóstolos para que eles 
possam receber o Dom de Deus a 
ela já concedido.

A mãe de Jesus também estava 
lá, como Mãe da Igreja, Rainha dos 
Apóstolos, Maria de Pentecostes. 
Quantos nomes dados àquela que 
soube dizer sim aos planos de Deus 
e tornar-se também a nossa mãe!

Por nove meses quis Deus habi-
tar essa arca, o Deus que não se 
prende, o Filho a quem Deus Pai 
não permitiu o encarceramento do 
túmulo deixou-se, por obra do Es-
pírito Santo, ser gestado e vir ao 
mundo no seio daquela que todas 
a gerações haverão de chamar de 
bem-aventurada.

“Maria que fez o Cristo falar, Ma-
ria que fez Jesus caminhar...” 

Cheia do Espírito Santo, foi Ma-
ria que ajudou Aquele que sempre 
agiu pelo Espírito Santo nos seus 
primeiros e corajosos passos. E 
que ela nos ajude em nossos trôpe-
gos passos na vivência da santidade 
cotidiana. Deus é conosco, como 
foi com Maria, e ela também é por 
nós, uma amorosa intercessora. E 
que assim seja!

Pe. Pedro Luiz Amorim Pereira
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Ano do laicato 

Ações
• Promover eventos para marcar a 

abertura do Ano Nacional do Laicato, 
bem como Seminários Temáticos nos 

Regionais da CNBB;

• Publicar reflexões e subsídios para as 
celebrações, catequese e comunicação;

• Conclamar toda a Igreja no Brasil: 
regionais, dioceses, paróquias, comuni-
dades, pastorais, movimentos, as dife-
rentes expressões laicais e os Organis-

mos de comunhão do povo de Deus, na 
realização do Ano Nacional do Laicato; 

• Desenvolver atividades que culmi-
nem na realização de um encontro na-

cional com o laicato no encerramento do 
ano (Solenidade de Cristo Rei de 2018);

• Despertar e motivar iniciativas e 
participação dos ministros ordenados, 

da vida consagrada e do laicato na reali-
zação desse Ano;

• Dialogar com os diferentes sujeitos 
da sociedade, promovendo a cultura 

do encontro e o cuidado com a vida e o 
bem comum, na esperança de que outro 

mundo é possível;

• Envolver os meios de comunicação 
social nas atividades programadas para 

o Ano Nacional do Laicato

UM GESTO CONCRETO 
DE SOLIDARIEDADE
“Pois eu estava com fome, e vocês me 
deram de comer, eu estava com sede, e 
me deram de beber; eu era estrangeiro, e 
me receberam em sua casa, eu estava sem 
roupa, e me vestiram...” (cf Mt 25,36)

O inverno ainda não chegou, mas as baixas tempe-
raturas do Outono já atingem quem não possui um 
teto, uma cama e um cobertor para se aquecer. Para 
enfrentar o período de baixas temperaturas, diver-
sas campanhas de arrecadação de agasalhos são 
promovidas por igrejas, entidades civis, associa-
ções e órgãos públicos, a fim de arrecadar doações 
que serão encaminhadas às comunidades carentes  
e às pessoas em situação de rua.

A Paróquia Imaculada Conceição, por meio de 
seus paroquianos, grupos, pastorais e movimen-
tos, forma uma imensa rede de solidariedade e 
misericórdia em nossa região. 

No dia 31 de maio, Corpus Christi, nossa comuni-
dade se une em um gesto concreto de solidarie-
dade em missão na arrecadação de cobertores e 
produtos de higiene para aqueles que estão em 
situação de rua.

Teremos pessoas nas três missas dominicais para 
receber os cobertores e creme dental, xampu e 
sabonete ou os valores correspondentes doados 
pelos paroquianos, para que depois possamos 
comprar os cobertores.

Às vezes, um cobertor numa noite fria pode salvar 
uma vida. 

Venha fazer a diferença!

Principal

 novena de 

Pentecostes
O ESPÍRITO SANTO E OS LEIGOS NA IGREJA

1° Dia:  Sexta 11.05 – 20h15 - Tema: Espírito 
de Amor - “Amem-se uns aos outros” (Jo 15,12) - 
Pe. Israel Mendes – Paróquia Santa Paulina

 
2° Dia: Sábado 12.05 – 16h - Tema: Espírito 
de Alegria - “Alegrem-se” (Mt 28,9a) - Pe. Boris Agustín Nef 
Ulloa e Pe. Pedro Luiz Amorim Pereira 

 
3° Dia: Domingo 13.05 – 18h30 - Tema: Espírito 
de Paz - “Eu deixo para vocês a paz” (Jo 14,27) - Pe. Boris Agus-
tín Nef Ulloa e Pe. Pedro Luiz Amorim Pereira 

4° Dia: Segunda 14.05 – 20h15 - Tema: Espírito 
de Paciência - “Tenham coragem: eu venci o mundo.” (Jo 15,33)  
Pe. Valdenício Antonio da Silva – Paróquia São José

5° Dia: Terça 15.05 – 20h15 - Tema: Espírito 
da Bondade - “Toda árvore boa produz frutos bons” (Mt 7,17) 
Frei Fábio Luiz Ribeiro – Paróquia Nossa Senhora das Dores

 
6° Dia: Quarta 16.05 – 20h15 – Tema: Espírito 
da Generosidade - “Vocês receberam de graça: deem de graça” 
(Mt 10,8b) - Pe. Simone Bernardi - Arsenal da Esperança

7° Dia: Quinta 17.05 – 20h15 - Tema: Espírito 
de Fé - “Não tenha medo. Apenas creia.” (Mc 5,36) - Pe. José L. 
Mota Freire - Paróquia Santa Ângela e São Serapião 

 
8° Dia: Sexta 18.05 – 20h15 - Tema: Espírito 
de Humildade - “Quem se humilha será exaltado.” (Lc 18,14b) 
Pe. Andres Gustavo Marengo - Região Episcopal Santana

 
9° Dia: Sábado 19.05 – 16h - VIGÍLIA DE PENTE-
COSTES – Espírito de Temperança - “Cuidado! Evitem 
todo tipo de ganância.” (Lc 12,15) - Pe. Boris Agustín Nef Ulloa

solenidade de Pentecostes
 DOMINGO 20.05 - 08h30 - 10h30- 18h30
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evento

solenidade de
CORPUS 
CHRISTI

UM GESTO CONCRETO 
DE SOLIDARIEDADE
“Pois eu estava com fome, e vocês me 
deram de comer, eu estava com sede, e 
me deram de beber; eu era estrangeiro, e 
me receberam em sua casa, eu estava sem 
roupa, e me vestiram...” (cf Mt 25,36)

O inverno ainda não chegou, mas as baixas tempe-
raturas do Outono já atingem quem não possui um 
teto, uma cama e um cobertor para se aquecer. Para 
enfrentar o período de baixas temperaturas, diver-
sas campanhas de arrecadação de agasalhos são 
promovidas por igrejas, entidades civis, associa-
ções e órgãos públicos, a fim de arrecadar doações 
que serão encaminhadas às comunidades carentes  
e às pessoas em situação de rua.

A Paróquia Imaculada Conceição, por meio de 
seus paroquianos, grupos, pastorais e movimen-
tos, forma uma imensa rede de solidariedade e 
misericórdia em nossa região. 

No dia 31 de maio, Corpus Christi, nossa comuni-
dade se une em um gesto concreto de solidarie-
dade em missão na arrecadação de cobertores e 
produtos de higiene para aqueles que estão em 
situação de rua.

Teremos pessoas nas três missas dominicais para 
receber os cobertores e creme dental, xampu e 
sabonete ou os valores correspondentes doados 
pelos paroquianos, para que depois possamos 
comprar os cobertores.

Às vezes, um cobertor numa noite fria pode salvar 
uma vida. 

Venha fazer a diferença!

Contamos com a ajuda da paróquia 
para a preparação desta festa.

Aceitamos doações de borra de 
café seco, cascas de ovos lavados, 

pedrinhas coloridas, sal e pó de gliter 
para a confecção dos tapetes.  

Deixe os materiais na  
Secretaria Paroquial. 

Os tapetes serão confeccionados pelos 
voluntários na manhã de quinta.

Participe! Venha escolher  
o desenho do seu tapete e  

ajudar nessa linda procissão.

31 DE MAIO - Quinta, às 15h 
SEGUIDA DE PROCISSÃO COM O SANTÍSSIMO 
DA PARÓQUIA ATÉ A CAPELA SANTA PAULINA
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Em época de disseminação de desinformação, 
é preciso desmascarar a «lógica da serpente», 
capaz de se camuflar e morder em qualquer lu-

gar. Trata-se da estratégia utilizada pela serpente – «o 
mais astuto de todos os animais», como diz o livro do 
Gênesis (cf. 3, 1-15) – a qual se tornou, nos primórdios 
da humanidade, artífice da primeira fake news, que 
levou às trágicas consequências do pecado, concreti-
zadas depois no primeiro fratricídio.

Em um mundo de imediatismo, notícias que 
trazem um pouco de verdade, mas não ela toda, 
produzem uma rastejante e perigosa sedução que 
abre caminho no coração com argumentações fal-
sas e aliciantes.

As fake news propagam-se com grande rapidez e 
de forma dificilmente controlável, não tanto pelo rá-
pido compartilhamento que caracteriza os meios de 
comunicação social mas sobretudo pelo fascínio que 
detém sobre a avidez insaciável que facilmente se 
acende no ser humano. 

Enfim, nenhuma desinformação é inofensiva. 
Mesmo uma distorção da verdade aparentemente 
leve pode ter efeitos perigosos.

Por isso, inspirando-nos numa conhecida oração 
franciscana, poderemos dirigir-nos, à Verdade em 
pessoa, nestes termos:

notícias

FAKE NEWS E 
JORNALISMO DE PAZ
13 DE MAIO  
52º Dia Mundial das Comunicações Sociaiss  
“A verdade vos tornará livres” (Jo 8, 32). 

Senhor, fazei de nós instrumentos da vossa paz.

Fazei-nos reconhecer o mal que se insinua 

em uma comunicação que não cria comunhão.

Tornai-nos capazes de tirar o veneno dos nossos juízos.

Ajudai-nos a falar dos outros como de irmãos e irmãs.

Vós sois fiel e digno de confiança;

fazei que as nossas palavras sejam sementes de bem para o mundo:

onde houver rumor, fazei que pratiquemos a escuta;

onde houver confusão, fazei que inspiremos harmonia;

onde houver ambiguidade, fazei que levemos clareza;

onde houver exclusão, fazei que levemos partilha;

onde houver sensacionalismo, fazei que usemos sobriedade;

onde houver superficialidade, fazei que ponham

os interrogativos verdadeiros;

onde houver preconceitos, fazei que despertemos confiança;

onde houver agressividade, fazei que levemos respeito;

onde houver falsidade, fazei que levemos verdade.

Amém.

(Adaptação livre da Mensagem do Papa Francisco feita pela PASCOM)
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sínodo arquidiocesano na paróquia

Grupos em andamento: 
O Sínodo em nossa Paróquia

“O sínodo é um ‘caminho de comunhão, 
conversão e renovação missionária’ para toda a 
Arquidiocese de São Paulo. É um caminho feito 
juntos, em mutirão, que requer a participação do 
maior número possível de pessoas, de maneira 
que a proposta sinodal alcance amplamente o 
povo em nossas paróquias, ‘comunidades de 
comunidades’”.

Cardeal Odilo Pedro Scherer
Arcebispo de São Paulo

Na Paróquia Imaculada Concei-
ção os grupos estão caminhan-
do e outros podem ainda se 

formar. As refl exões estão acontecen-
do e gerando sugestões sobre o de-
senvolvimento e crescimento de nossa 
comunidade paroquial, bem como o 
que ainda não fazemos sufi ciente bem 
e onde podemos melhorar, conforme 
a proposta do sínodo arquidiocesano.

É preciso ter clareza que a fi nalidade 
de um sínodo diocesano se concentra 
sobre a atividade pastoral. Trata-se de 
avaliar e compreender a caminhada 
pastoral da igreja local, para poder 
traçar novos rumos de ação e evange-
lização. Nesse caminho, o que está em 
estudo é a forma de ação pastoral e as 
estruturas que envolvem esse traba-
lho. O sínodo não vai discutir a doutri-
na e nem a disciplina da Igreja.

Assuntos como a necessidade de 
caminharmos juntos, a insegurança, a 

violência, a vida de oração, a família, 
o imediatismo, a alegria, o acolhimen-
to, os nossos jovens, a fraternidade, a 
evangelização, o dízimo, a missão, a 
caridade, a formação, a partilha e vi-
vência cristã, surgem nas discussões 
dos vários grupos de nossa Paróquia 
indicando caminhos de comunhão, 
conversão e renovação missionária a 
serem percorridos em comunidade.

Nas próximas reuniões, além das 
refl exões e sugestões haverá uma ne-
cessária correção de rota e próximos 
passos nos grupos.

No caminho do Sínodo arquidioce-
sano nossos grupos vão engrossando 
colunas e mergulhando as refl exões 
em águas mais profundas no objetivo 
de sermos “igreja em saída”, na missão 
de evangelizar na grande cidade, com 
os desafi os do nosso tempo.

Participe, junte-se a um grupo!
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cursos

notícia

A
filhada de Princesa e neta de Conde, 
Maria Gabriela Franceschini Vaz 
de Almeida, é uma mulher simples, 

de muita fé e mente brilhante, que aos 95 
anos não usa óculos para leitura e diz que 
com a idade teve que conviver com sua 
bengala (que nem sempre usa); cheia de 
histórias e de atividades, contou um pouco 
de sua vida abençoada para nós. 

Ela trabalha diariamente em dois em-
preendimentos de nosso bairro: Hospital 
Dom Antonio Alvarenga e FUNSAI. Diplo-
mada em Biblioteconomia e Pedagogia 
e pós graduada em Administração Hos-
pitalar, é mãe e avó de mulheres lindas e 
competentes: Maria Elisa e Ilana. Indepen-
dente, ativa e atenta, D. Maria Gabriela 
mantém uma rotina de “sol-a-sol“ que ela 
diz ser simples e nada cansativa, baseada 
no tripé “REZAR, ANDAR E TRABALHAR”.

Diariamente D. Maria Gabriela comun-
ga e agradece a Deus tantas coisas boas, 
principalmente a saúde que tem, sempre 
trabalhando!!!

Nascida em 8 de setembro de 1922, um 
dia após a inauguração do Monumento do 
Ipiranga por ocasião das comemorações 
do Centenário da Independência do Brasil, 
em que a Família Imperial Brasileira com-
pareceu, foi escolhida para ser batizada na 
semana seguinte pela Princesa Maria Pia 
de Orleans e Bragança, nora da Princesa 
Isabel e do Conde d´Eu.

Casou-se com o engenheiro João Bap-
tista Vaz de Almeida e ainda na lua de mel, 
em Buenos Aires, recebeu a notícia de sua 
aprovação no concurso do Estado para le-
cionar Biologia. Escolheu o recém-inaugu-
rado “Instituto de Educação Alexandre de 
Gusmão”, onde atuou por 30 anos, até sua 
aposentadoria. 

Rezar, andar e trabalhar
24 de maio – Dia de N. Sra. Auxiliadora

E então virou uma página de sua vida. 
Iniciou uma nova atuação profissional 
como Administradora. E é um sucesso!

Presidente da FUNSAI - Fundação Nos-
sa Senhora Auxiliadora do Ipiranga des-
de 1999 e, de funcionária a Diretora, da 
Associação Beneficente Nossa Senhora 
de Nazaré - Abensena, o conhecido Hos-
pital Dom Antonio de Alvarenga (antiga 
Clínica Infantil do Ipiranga), desde 1996, 
sentindo falta de um preparo específico, 
aos 75 anos D. Maria Gabriela resolveu 
cursar pós-graduação em Administração 
Hospitalar na USP.

Essa garra empreendedora e voltada 
à ajuda humanitária de seus avós, Conde 
José Vicente de Azevedo e Condessa Cân-
dida, atravessa gerações na Família Azeve-
do e proporciona ao bairro do Ipiranga um 
diferencial social e cultural.

José Vicente, nascido em Lorena, ficou 
órfão muito cedo, aos 10 anos. Seu pai, 
comerciante, foi assassinado aos 34 anos 
por motivos políticos; levou um tiro en-
quanto ia a cavalo para casa. Sua mãe, 

necessitando urgentemente quitar as dí-
vidas deixadas pelos negócios do marido 
e ainda manter os quatro filhos, passou a 
costurar e fazer doces para vender. Vicen-
te começou a trabalhar fazendo as entre-
gas para a mãe, ajudando no sustento da 
família, e nessa ocasião fez uma promes-
sa a si mesmo: se um dia fosse “alguém”, 
ajudaria os órfãos e os pobres.

O tempo passou e José Vicente, sem-
pre muito religioso, se formou em Di-
reito, fez carreira pública e, finalmente, 
colocou em prática a antiga vontade: 
comprou terras devolutas no Ipiranga 
e foi doando lotes para instituições re-
ligiosas administrarem. Nas próximas 
edições vamos conhecer melhor o lega-
do do Conde Romano José Vicente de 
Azevedo, cujo título foi concedido dire-
tamente pelo Papa Pio XI.

Em nome da Família Azevedo, D. Maria 
Gabriela agradece a Deus e a Nossa Se-
nhora de Nazaré tudo o que foi consegui-
do e destaca que a expectativa é continu-
ar “com garra” o trabalho que não cessa. 
“Deo gratias”!

D. Maria Gabriela, 
que administra duas 
entidades importantes 
no bairro do Ipiranga. 
Nas próximas edi-
ções vamos conhecer 
melhor o legado do 
Conde Romano José 
Vicente de Azevedo.
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O maior corredor cultural do Ipiran-
ga e, com certeza, um dos mais 
importantes de São Paulo tem 

nome: avenida Nazaré.
A avenida Nazaré é uma continuação da 

Praça do Monumento, local em que está o 
Parque da Independência e o próprio Mu-
seu Paulista e o Museu de Zoologia, além 
do Corpo de Bombeiros; nela se concen-
tram muitas escolas e faculdades, Igrejas 
e Capelas, hospitais e o Museu Vicente de 
Azevedo e o Arquivo da Cúria Diocesana. 
Essa concentração privilegiada de saúde, 
educação, cultura e lazer, faz com que a 
avenida Nazaré seja um importante corre-
dor cultural a ser visitado.

Além da arquitetura neoclássica dos 
prédios centenários, a avenida carac-
teriza-se pela vocação em bem cuidar 
dos seres humanos. No Ipiranga, com 
a crescente urbanização e a forte imi-
gração, a cidade sofria com problemas 
sociais como abandono, miséria e falta 
de mão de obra qualificada. Em res-
posta a essas questões, foram criadas 
instituições com o objetivo de amparar, 
regenerar, educar e formar crianças e jo-
vens carentes.  Esses empreendimentos 
impulsionaram a ocupação do bairro e 
a abertura da avenida Nazaré, uma de 
suas principais vias. Grande parte delas 
está em terrenos doados pelo Conde 
José Vicente de Azevedo (1.859/1.944), 
que nos últimos anos do Império adqui-

riu 45 alqueires de terras no Ipiranga na 
Colina do Ipiranga e por meio de suas 
doações, em conjunto com os gestores 
religiosos, proporcionaram obras deno-
minadas “Os 12 Tabernáculos do Ipiran-
ga”, porque foram erguidas, todas para 
maior glória de Deus.

Fiel à sua vocação, além de várias con-
cessionárias, bancos e ótimos locais de ali-
mentação, na Avenida Nazaré funcionam:

(2) • O Internato Nossa Senhora Auxiliadora 
(1903), R. Dom Luís de Lasagna, 300 e Av. 
Nazaré, 810

(1) • O Educandário Sagrada Família 
(1905), – Av. Nazaré, 470 com R. Barão 
de Loreto, 182. 

(3) • Antigo Grupo Escolar São José (1924) – 
Av. Nazaré, 900 com R. Moreira de Godói, 
226, onde funcionou a Faculdade São 
Marcos e a Faculdade São Camilo.

(6) • Hospital Dom Antônio Cândido de 
Alvarenga, antiga Clínica Infantil do Ipiranga 
(1932) – Ordem dos Ministros dos Enfermos 
Camilianos – Av.Nazaré, 1361.  
• Colégio Maria Imaculada “Dr. Piero Roversi” 
(1953) mantido pelo Instituto Maria Imacu-
lada (1931) - Av. Nazaré, 711, 

(5) • Unesp – Universidade Estadual 
Paulista “Julio de Mesquita Filho”  (1929) 
– R.Dom Luís Lasanha, 400 com Av. 
Nazaré, s/n°

nosso bairro

avenida nazaré: uma caminhada cultural
• PUC- Ipiranga e Paróquia Imaculada Conceição 
(1928) – Av. Nazaré, 993
• Arquivo Metropolitano Arquidiocesano – 
Av. Nazaré, 1361. 
• Centro Universitário São Camilo – 
Av. Nazaré, 1501. 
• Hospital Ipiranga – Av. Nazaré, 28.

E, quase em suas esquinas, encontram-se: 
• Instituto Padre Chico (1928) – R. Moreira de 
Godoi, 456 próximo à Av. Nazaré. • Escola 
Estadual Seminário Nossa Senhora da Glória 
– R. Moreira de Godoi, 399
• Colégio Objetivo Ipiranga – 
R. Padre Marchetti, 235
• SENAI Conde José Vicente de Azevedo – 
R. Moreira de Godoi, 226
• Escola Senai Maria Angelina Vicente de Azeve-
do Franceschini – R. Antonio Marcondes, 285
• Cora Residencial Senior Ipiranga -  
R. Antonio Marcondes, 427 
• Hospital São Camilo – R. Pouso Alegre, 01.
• Instituto Lula – R. Pouso Alegre, 21.

(4) • o prédio do Antigo Noviciado Nossa 
Senhora das Graças Irmãs Salesianas (1924) - 
R. Dr. Clóvis Bueno de Azevedo, 130 e R. 
Dom Luis de Lasanha, 176. 

Um fato bastante curioso, em que pese 
a tradição da igreja católica nas ime-
diações, a avenida Nazaré recebeu este 
nome por um motivo nada a ver com 
fundamentos religiosos. Originalmente 
a avenida chamava-se rua “Asylo de Or-
phams”; pelo decreto municipal de 1916, 
o nome passou a ser avenida Nazareth. 
Consta dos anais, que a troca do nome 
foi em homenagem ao forte Nazaré, no 
Cabo de Santo Agostinho, em Pernambu-
co, local em que o Brasil resistiu ao cerco 
holandês até julho de 1635, data em que 
os militares brasileiros se entregaram.

Faça seu roteiro, vá com sapatos con-
fortáveis e não se esqueça de levar pro-
tetor solar, boné e garrafinha com água 
para curtir melhor a caminhada!

12
3

5

6
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FESTA JUNINA

A Paróquia Imaculada Conceição, em dois finais 
de semana, dias 23 e 24 de junho e 30 de ju-
nho e 1º de julho neste ano, atendendo a di-

versas solicitações de paroquianos e moradores do 
bairro, realizará a já tradicional, festa Junina ARRAIÁ 
PUC IPIRANGA/IMACULADA CONCEIÇÃO em parceria 
com o Centro Acadêmico de Administração e de Teo-
logia da PUC/SP - Campus Ipiranga. 

Terá comidas típicas, quadrilha, apresentações mu-
sicais, bandas sertanejas, bingo e brincadeiras juni-
nas. A entrada é gratuita e com estacionamento no 
local (sem seguro).

“A festa é muito importante para a paróquia, 
pois com o dinheiro arrecadado continuaremos as 
obras de reforma e restauro de nossa igreja”, expli-
cam os organizadores.

Prepare sua camisa xadrez, o vestido florido e o 
chapéu, que no Arraiá a festança começa cedinho, a 
partir das 10h e vai até às 22h.

PAROQUIANO, SUA PARÓQUIA PRECISA DE VOCÊ!  
DOE SEU TRABALHO COMO VOLUNTÁRIO PARA UMA DE NOSSAS BARRACAS.  

DEIXE SEU NOME NA SECRETARIA PAROQUIAL OU COM  

OS AGENTES DA PASTORAL DO DÍZIMO.

A juventude da Comunidade Ema-
nuel em São Paulo iniciou no dia 
7 de abril o caminho de forma-

ção em preparação à Jornada Mundial 
da Juventude – Panamá 2019. 

Os encontros se desenvolvem em um 
clima de muita descontração, espiritu-
alidade e formação. Iniciamos com um 
tempo de acolhida, seguidos da anima-
ção do louvor que convida à alegria em 
Cristo, ensino sobre o chamado de Deus 
para cada um de nós, partilha e oração 
para ajudar a aprofundar o tempo vivido. 

Hingrid dá seu testemunho da parti-
cipação deste encontro: “A misericór-
dia do Senhor vai além do que a nos-
sa esperança mais verdadeira prevê; 
neste primeiro encontro Rumo a JMJ, 
nos alegramos em estar reunidos para 

cantar louvores ao Senhor e ouvir o  
ensino sobre o Chamado à Santidade 
na Igreja; isso nos ajudou a entender 
um pouco deste caminho que não é 
perfeição moral, mas sim uma perten-
ça radical, exclusiva, total e definitiva 
a Deus. Foi uma grande alegria partici-
par deste momento.”

Convidamos você, jovem, que deseja 
fazer uma caminhada este ano, para des-
cobrir mais sobre a fé católica e ter um 
encontro pessoal com Jesus Ressuscitado 
através da partilha, oração e fraternidade 
com outros jovens em nossa paróquia. 
  
Os encontros são quinzenais, sempre 
aos primeiros e terceiros sábados do 
mês, das 10h às 12h na Paróquia Imacu-
lada Conceição. Venha partilhar dessa 
alegria conosco!

eventos

JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 2019



Imaculada em revista - 11

A pós 10 anos da experiência de ser 
mãe de duas meninas nascidas no 
mesmo ano de 1967 (uma no dia 3 

de janeiro e outra no dia 31 de dezembro), 
recebo a notícia de uma nova gravidez. 

Uau! Começar tudo de novo... Foram 
três meses vomitando e rezando para 
aceitar essa nova gravidez. Aos cinco me-
ses, quando soubemos que seriam gême-
os, foi uma imensa alegria! Como ganhar 
na loteria esportiva! 

Nasceram prematuros de 8 meses. Tão 
pequenos! 2,4kg cada um, por isso tinham 
de mamar com um intervalo menor do 
que 3 horas. Era difícil amamentar um, 
quanto mais dois... Vamos de leite em pó. 
Esterilizar mamadeiras, fraldas de pano 
aos montes para lavar e passar diariamen-
te... Foi punk! Mal acabava de cuidar de 
um e o outro já estava reclamando a vez.

E um deles emagrecendo a olhos vistos. 
Três médicos e muitos outros leites dife-
rentes e nada de melhorar, até que uma 
amiga sugeriu o seu ótimo médico parti-
cular, e fomos.

Muito simpático, cuidou de um conver-
sando animadamente. Quando chegou 
a vez do outro calou-se, e depois de um 
exame minucioso, disse: “Você vai dar 
uma colherinha de água de arroz de 15 em 
15 minutos. Seu filho vai chorar de fome, 
mas você não vai lhe dar mais nada. Em 
24h ele terá que melhorar ou teremos que 
interná-lo.” Ele tinha emagrecido de 2,4kg 
para 1,9kg. A receita foi seguida à risca.

E tive uma conversa séria com o Pai do 
Céu: “Pai Santo, eu não pedi mais filhos, 
e você me deu dois. Agora me deixe criá-
-los, por favor!” E Ele deixou!

O gêmeo que quase se foi é o Rodrigo. 
Achava que Deus o havia poupado para 
servi-lo como padre. Achei errado... Ca-
sou-se e nos trouxe uma neta que com-
pleta 8 anos agora em 2018, a Maria Clara.

O outro gêmeo é o Rafael, (da PASCOM), 
que acaba de nos alegrar com mais um 
neto (o quinto!) - o Davi!

dia das mÃes
Especial

Sara Medeiros, Mãe

UMA NOVA FAMÍLIA 
QUE NASCE
Eu sou o Rafael Victor e atuo na 
Pastoral da Comunicação da 
Paróquia. Eu e a Juliana, inicia-
mos essa viagem maravilhosa 
de amor incondicional pelo Davi, 
nosso filho amado, que nasceu 
no dia 18 de abril. 

Hoje entendo que mãe e pai nun-
ca acham que estão fazendo o 
bastante, ou acertando nas de-
cisões. Mas como filho, posso ga-
rantir: Mãe, você fez tudo certo! 

À minha mãe, à Ju e a todas as
mães e aos que exercem a função
de mãe, que a Mãe de todos, Nos-
sa Senhora, os proteja e um feliz 
dia das mães!

Rafael Victor
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dízimo

Por meio desta prestação de contas podemos 
ver o quanto a Paróquia necessita da partici-
pação ativa de cada dizimista. Auguramos que 
cada um olhe para dentro de si e, iluminado 
pelo Espírito Santo, veja o tamanho da sua res-
ponsabilidade de cristão(ã) e sinta o chamado 
de Deus. Que todas as outras pessoas que ain-
da não são dizimistas também possam sentir 
este chamado mais intensamente para, assim, 
edificarmos uma Comunidade Cristã em nossa 
Paróquia e em nossa Cidade, ativa nos traba-
lhos missionários, dando suporte a todas as 
pessoas e as condições necessárias para o de-
sempenho do referido trabalho. 

Estão aí apresentados os números do Dízimo em 
nossa Paróquia ao longo do ano de 2017, com 
o principal objetivo de mostrar a despesa que 
a nossa Paróquia tem para levar a todos uma 
Igreja bem organizada administrativamente e 
bem zelada para que possam se sentir confortá-
veis nas celebrações que participam. Os recursos 
ainda não são suficientes para sua sustentação. 
Necessitamos recorrer a pedidos de doações, re-
alização de festas e eventos e contar com a gene-
rosidade extra de alguns paroquianos.

Não há nada melhor do que o fiel chegar em 
sua Igreja e encontrar os bancos bem limpos, 
os folhetos litúrgicos disponíveis para acompa-
nhar a celebração, cópias dos cânticos litúrgi-
cos para cantar durante as celebrações, energia 
perfeita, sonorização perfeita, e isso só é possí-
vel com a manutenção constante que o Dízimo 
proporciona e que você, dizimista, devolve fiel-
mente. Portanto, paroquianos, despertemos 
para a nossa responsabilidade com a Casa de 
Deus e sejamos dizimistas fiéis e colaboradores 
com este trabalho de Evangelização.

1.DIMENSÃO RELIGIOSA: : atende aos fun-
damentais requisitos da Igreja tais como: o côn-
grua (salário) do padre, manutenção da Igreja (luz, 
água, telefone, combustível, hóstias, vinho, velas, 
flores, material de catequese, folhetos litúrgicos, 
manutenção da casa e secretaria paroquial, obri-
gações sociais e funcionários).

PRESTAÇÃO DE CONTAS PAROQUIAL DO ANO DE 2017

RECEITAS

Mês DÍZIMO COLETAS DOAÇÕES* FESTAS E 
EVENTOS OUTRAS TOTAL

jan/17 13.654 7.589 9.290 1.432 3.073 35.038

fev/17 15.161 8.289 22.906 -   2.510 48.867

mar/17 12.552 8.287 14.782 -   2.547 38.168

abr/17 15.950 10.803 16.422 1.000 9.773 53.948

mai/17 10.336 7.517 11.587 -   5.532 34.972

jun/17 13.447 10.726 4.751 -   2.181 31.105

jul/17 12.885 7.242 10.869 25.947 3.019 59.962

ago/17 13.591 9.368 7.098 500 2.272 32.829

set/17 12.991 9.039 2.454 -   4.087 28.571

out/17 15.455 8.619 9.427 -   2.830 36.331

nov/17 17.355 8.645 7.149 1.275 3.524 37.948

dez/17 14.106 11.246 5.099 10.076 6.165 46.693

TOTAL 167.483 107.370 121.835 40.230 47.511 484.429

* Incluem-se aqui os carnês do Jubileu e da Reforma do Telhado

DESPESAS REALIZADAS 

Mês DIMENSÃO
RELIGIOSA 

DIMENSÃO 
SOCIAL  

 DIMENSÃO
MISSIONARIA  REFORMA  TOTAL 

Jan/17 21.059 1092 1.898 13.984 38.033

Fev/17 20.899 893 2.732 15.796 40.319

Mar/17 21.047 893 2.141 10.654 34.734

Abr/17 24.303 7.333 2.219 9.711 43.567

Mai/17 24.638 2.969 4.654 - 32.261

Jun/17 25.032 1079 3.278 - 29.390

Jul/17 21.055 2.397 2.973 - 26.424

Ago/17 21.571 1409 2.497 - 25.460

Set/17 29.881 893 5.058 - 35.833

Out/17 24.947 3.212 5.576 - 33.735

Nov/17 29.099 2.520 2.961 242 34.822

Dez/17 36.739 5.373 2.355 6.796 51.263

TOTAL DESPESAS 300.268 30.064 38.327 57.182 425.842

2.DIMENSÃO SOCIAL: prima 
por promoções humanas e sociais, 
como por exemplo, ajuda aos po-
bres, viúvas, órfãos, assistência aos 
doentes e ajuda em creches e esco-
las para que haja uma interatividade 
da Igreja com a sociedade.

3.DIMENSÃO MISSIONÁRIA: 
na contribuição de uma catequese 

eficaz, na formação de catequistas e 
encontros de formação de animado-
res, na contribuição diocesana: aju-
da para seminário, capacitação dos 
missionários leigos e leigas e ajuda 
às comunidades missionárias são fa-
tores que proporcionam em nosso 
meio a elaboração de um projeto 
que tem por finalidade a comunhão 
entre Deus e nós.
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Campanha da Fraternidade

Em tempos 
de corrupção

A corrupção é uma forma de violên-
cia, porque mata cidadãos em hospitais 
sem médicos, leitos, remédios e equipa-
mentos, onde a vida deveria ser salva.

É uma forma de violência, porque 
cancela o futuro de estudantes sem 
professores preparados, livros, me-
renda escolar farta e instalações esco-
lares dignas desse nome.

É uma forma de violência, porque 
sucateia a polícia, abrindo caminho 
para os criminosos.

É uma forma de violência, porque 
priva as estradas de asfalto, sinaliza-
ção e socorristas.

É uma forma de violência, porque 
intoxica o ambiente de negócios, im-
pedindo a criação e o crescimento 
sustentável das empresas, inibindo a 
criação de empregos e gerando em-
pobrecimento da nação.

É uma forma de violência, porque 
impede que direitos básicos, como 
saneamento, eletricidade e comuni-
cação sejam acessíveis a todos.

A corrupção mata.

projeto

VICTÓRIA ROCHA

O
lá, me chamo Victória Rocha, sem-
pre frequentei a Paróquia Imacu-
lada Conceição, mas comecei a ser 

mais participativa em 2016, quando recebi 
um convite para fazer parte de um grupo 
para tocar e cantar nas missas de sábado; 
depois disso, fui ingressando ainda mais 
na Paróquia. Durante esses 2 anos, posso 
dizer que muita coisa mudou: antes eu 
não gostava de jeito nenhum de fazer ati-
vidades em grupo, tanto que sempre que 
me chamavam para ir participar do Grupo 
de Jovens, eu sempre recusava, mas com a 
ajuda dos Padres, dos amigos, hoje em dia 
isso não é mais um problema para mim. 
Hoje, me sinto uma pessoa muito impor-
tante para a Paróquia, sinto que tenho 
uma funcionalidade.

Testemunhos
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grupos

UM CAMINHO ATÉ O MATRIMÔNIO

P
reocupada com a exigências na formação de 
novas famílias e de acordo com o Papa Fran-
cisco por meio de sua Exortação Apostólica 

Amoris Laetitia, a Paróquia Imaculada Conceição 
no Ipiranga desenvolveu um método de prepara-
ção para o sacramento do Matrimônio que busca 
atender estes novos apelos para a transmissão da 
fé em nossos tempos.

Estimulados pelo pároco, padre Boris Augustín 
Nef Ulloa, os membros da Pastoral Familiar de-
senvolveram um itinerário de encontros quinze-
nais com os tópicos exigidos pela Igreja como um 
temário mínimo daquilo que deve ser ensinado 
a respeito do sacramento; um Caminho de Pre-
paração como o modo oficial de preparação da 
paróquia. Os casais farão o caminho até o mês de 
junho, com encontros quinzenais.

De maneira dialogada, com exposições tanto dos 
casais quanto dos padres, o caminho de preparação 
é um movimento carinhosamente pensado para que 
os casais não só se preparem para o sacramento, mas 
principalmente se tornem discípulos de Jesus Cristo.

Pastoral Familiar

casais participam de dinâmica  
na preparação para o  
Sacramento do Matrimônio 

ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066
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XXXXXXXXXXXXXX

T odo pai é um filho da mãe. En-
dellab int velestis re venis sa 
arum es di quiant etur aauctum 

tusque intions iae in turberbit duco-
teatum que ocumei igilien tes mervir 
aciis, cae conscris, querescidici furi et 
egerrisquos Multum in videm mo elus 
seenempel mossitia iur sitent aut plist 
aut moles eum qui consequae cum 
sed ut quis andae ipissendi aut a co-
necea in pelenem porrore ssimus, ut 
ilit quaspit, cuptatus, inctium vides-
trum re ipiet eum et explabo. Pa cup-
tae velesto tectempost, cus simagni 
minus, ulpa voluptatur? Qui autempe 
sit quissit, sam, odiatus cilissit voluptio 
de cum fugiae. Ut hilitae pore rere et 
a quis ernam fugiatem eaque laborro

dicas

Não era você que eu esperava
Fabien Toulmé

Livro do mês

Filme do mês A invenção de Hugo Cabret
Direção: Martin Scorsese

O longa é absolutamente encantador, sendo atrativo 
para todos os públicos. Uma de suas características mais 
importantes é a multiplicidade de gêneros. É difícil enqua-
drar Hugo em um simples segmento cinematográfico. O fil-
me é, ao mesmo tempo, aventura, fantasia, ação, comédia, 
romance, drama, ficção científica e, até, documentário.

A novela gráfica é uma autobiografia que traz a forte revela-
ção de um pai que não esperava uma filha especial e agora se 
depara com essa realidade. A confissão contida no título mos-
tra a sinceridade do autor ao lidar com a situação inesperada 
e indesejada. Uma obra bem humorada e tocante onde per-
cebemos como o amor sempre vence, e desta vez, cativando.

Calç ados

Rua A rc iprest e A ndrade ,503 - Lj .09

11 2 219- 0677

azulma ria.33@h otmail .com



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 maio 2018

Adalberto Pereira do Nascimento
Angela Maria R.L. Vassalo
Daniella Alves Amaral
Doralice Oliveira Silva
Elizabeth Marion
Eneci das Graças M Guilhoto
Felipe Fernandes e Naiara Bueno
Geane Maria Campos
Gisele de Oliveira Melo
Graciniani Lovato Jorge
Janete Ferreira da Silva
João Luiz de Oliveira
Jose Pablo

Laura R. Esteves de Oliveira
Maria de Lourdes Seguro
Maria de Lurdes di Silvia
Nalva Anunciação Bastos 
dos Santos
Neide Brasil
Nilza Maria Beolchi
Paulo Rogério Dias Baeta
Renee Cardoso Verah
Roseli Redea
Sandra Gianollo

Palavra do Papa

“Alegrai-vos e exultai”, são as palavras que Jesus dirige “aos que são perseguidos 
ou humilhados por causa dele”. 

Em sua Exortação Apostólica ‘Gaudete et Exsultate’, o Papa Francisco convida Gaudete et Exsultate’, o Papa Francisco convida Gaudete et Exsultate’

e dá indicações sobre como viver a santidade - um chamado que é para todos - 
em um mundo que apresenta tantos desafi os à fé. É o espírito de alegria que ele 
escolhe colocar na abertura do documento, que convida à leitura e meditação. 

Papa Francisco
(Fonte: Exortação Apostólica GAUDETE ET EXSULTATE)(Fonte: Exortação Apostólica GAUDETE ET EXSULTATE)(Fonte: Exortação Apostólica GAUDETE ET EXSULTATE

Intenções de oração do mês:
O Papa Francisco incentiva a rezar pela “missão dos leigos”, para que esses fi éis “realizem a sua missão específi ca 
colocando a sua criatividade a serviço dos desafi os do mundo atual”.


