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Principal

Caríssimos irmãos e irmãs,
Paroquianas e paroquianos,

O mês de junho, na experiência popular católica, é 
marcado pela festa dos santos! Recordar pessoas, ho-
mens e mulheres que, enquanto discípulos(as) missio-
nários(as), deixaram seu testemunho de amor a Deus 
e ao próximo, o que nos impulsiona e nos anima em 
nosso discipulado pessoal, familiar e comunitário. 

Em tempos de pandemia, isolamento social e qua-
rentena somos, cotidianamente, desafiados a amar 
e a cuidar da vida de uma forma mais intensa e mais 
comprometida. De fato, uma comunidade cristã, 
num contexto de isolamento social, é chamada a 
reinventar sua forma de ser presença na vida de seus 
membros e do bairro em que está inserida. 

Algo que se torna possível na medida em que nos 
deixarmos guiar pelo amor misericordioso de Deus.  
Nesse ponto, a vivência fiel do Evangelho impressa na 
vida dos santos e santas nos ajuda muito. Em primeiro 
lugar, nos sustenta a não sucumbirmos diante da crise 
sanitária e econômica, a não nos paralisarmos frente 
a dor e a não nos desesperarmos frente às incertezas. 

Sim, o desafio é gigante! Com fé e esperan-
ça podemos discernir a vontade divina e, assim, 
crescermos na vivência criativa do amor que se 
concretiza na solidariedade e no serviço fraterno! 
Que os Santos juninos intercedam pelo Santo Padre, 
o Papa Francisco, pela Igreja, pelas nossas famílias e 
pela humanidade que sofre! Amém!

Pe. Boris A. Nef Ulloa
Administrador Paroquial

editorial
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“N
ão somos nós que amamos Deus, mas é Ele que “nos amou por primeiro, 
Ele é o primeiro a amar”, disse o Papa. Uma verdade que os profetas expli-
cavam com o símbolo da flor de amêndoa, o primeiro a florescer na prima-

vera. “Deus é assim: sempre por primeiro. Ele nos espera por primeiro, nos ama por 
primeiro, nos ajuda por primeiro”.

Mas não é fácil entender o amor de Deus. De fato, Paulo, na segunda Leitura do dia, fala 
de ‘impenetráveis riquezas de Cristo’, de um mistério escondido.

É um amor que não se pode entender. O amor de Cristo que supera todo conheci-
mento. Supera tudo. Tão grande é o amor de Deus. E um poeta dizia que era como “o 
mar, sem margens, sem fundo …”: mas um mar sem limites. E este é o amor que nós 
devemos entender, o amor que nós recebemos.

Na história da salvação, o Senhor nos revelou o seu amor, “foi um grande pedagogo”, 
disse o Papa e, relendo as palavras do profeta Oséias, explica que não o revelou através 
da potência: “Não. Vamos ouvir: ‘Eu ensinei meu povo a dar os primeiros passos, tomei-o 
em meus braços, eu cuidava dele’. Tomar nos braços, próximo: como um pai”.

Como Deus manifesta o amor? Com as grandes coisas? Não: se rebaixa, se rebaixa, se re-
baixa com esses gestos de ternura, de bondade. Faz-se pequeno. Aproxima-Se. E com esta 
proximidade, com este rebaixamento, Ele nos faz entender a grandeza do amor. O grande 
deve ser entendido por meio do pequeno.

Por último, Deus envia o seu Filho, mas “o envia em carne” e o Filho “humilhou a si 
mesmo” até a morte. Este é o mistério do amor de Deus: a grandeza maior expressa na 
menor das pequenezas. Para Francisco, assim se pode entender também o percurso 
cristão.

Quando Jesus nos quer ensinar como deve ser a atitude cristã, nos diz poucas coisas, 
nos faz ver aquele famoso protocolo sobre o qual todos nós seremos julgados (Mateus 
25). E o que diz? Não diz: “Eu creio que Deus seja assim. Entendi o amor de Deus”. Não, 
não… Eu fiz o amor de Deus em pequenas coisas. Dei de comer ao faminto, dei de 
beber ao sedento, visitei o doente, o detento. As obras de misericórdia são justamente 
a estrada do amor que Jesus nos ensina em continuidade com este amor de Deus, 
grande! Com este amor sem limites, que se aniquilou, se humilhou em Jesus Cristo; e 
nós devemos expressá-lo assim.

Portanto, concluiu o Papa, não são necessários grandes discursos sobre o amor, mas 
homens e mulheres “que saibam fazer essas pequenas coisas por Jesus, para o Pai”. As 
obras de misericórdia “são a continuidade deste amor, que se rebaixa, chega a nós e 
nós o levamos avante”.

Fonte: www.vaticannews.va

https://pt.freeimages.com/photo/almond-tree-flower-4-1480475
https://www.vaticannews.va/pt/papa-francisco/missa-santa-marta/2018-06/papa-francisco-missa-santa-marta-amor.html
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comemorações

S
endo um mês muito rico em fes-
tas, solenidades e significados, 
em junho a Igreja proporciona 

aos fiéis um verdadeiro caminho de 
crescimento na fé e na espiritualidade.

A liturgia está repleta de festas im-
portantes e solenes neste período. 
Todas as festas litúrgicas partem do 
Mistério Pascal. A Páscoa é o gran-
de coração da liturgia, é ela que dá 
sentido a todas as outras celebrações 

que, como comunidade de fé, ao lon-
go do ano vamos rezando. A partir 
da Páscoa, a liturgia celebra tantas 
outras festividades que nos remetem 
sempre ao mistério de Cristo, onde 
está nossa esperança de vida.

ENTENDENDO AS CELEBRAÇÕES DE JUNHO NA IGREJA CATÓLICA

“40 dias depois da Ressurreição, a 
Igreja celebra a Festa da Ascensão do 
Senhor, quando Jesus, após ter cum-
prido sua missão, volta à casa do Pai. 
Ele anunciou o Reino de Deus, entre-
gou a vida por este Reino, convidou 
pessoas para que caminhassem com 
Ele, deixou no coração dessas pessoas 
o Evangelho, a grande Palavra de Sal-
vação. Termina a missão de Jesus, mas 
nasce a missão da Igreja”.

“Pentecostes é a grande Festa do Divino Espírito Santo. 
Já havia, na época de Jesus, dentro da Liturgia Judaica, a 
Festa da Colheita, onde o povo se reunia e agradecia os 
dons e frutos do seu trabalho. Por isso, os discípulos es-
tavam reunidos no Cenáculo, junto com Maria. Enquanto 
rezavam, pousou sobre eles o Espírito Santo, como lín-
guas de fogo descidas do céu. Pentecostes é a realização 
da promessa de Jesus. ‘Eu vou para o Pai, mas deixo sobre 
vós o Espírito Santo’. Essa festa marca o momento em que 
os discípulos entendem que é preciso dar continuidade à 
Igreja missionária”. 

ASCENSÃO DO SENHOR PENTECOSTES
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Nesta solenidade, celebra-se uma 
festa bastante antiga na Igreja, que 
remonta ao século XIII. É o único dia 
em que o Santíssimo Sacramento é 
levado em procissão pelas ruas das 
cidades. A origem dessa expressão 
de fé se relaciona com a história da 
relação de Santa Juliana com Jesus 
Eucarístico, em Liége, na Bélgica. Há 
também milagres eucarísticos que 
formam a origem dessa celebração 
tão importante para a Igreja. “O Papa 
João XXII estendeu a festa, que antes 
era celebrada apenas na Itália e na 
Bélgica, para toda a Igreja, definindo 
a data para a Quinta-feira após a Festa 
da Santíssima Trindade”.

“Cada festa vai nos colocando na di-
mensão de como o Amor de Deus está 
presente na nossa vida. Amar é nossa 
identidade, por sermos filhos e filhas de 
Deus. A Solenidade do Sagrado Cora-
ção de Jesus acontece, justamente, na 
sexta-feira da semana seguinte à Sole-
nidade de Corpus Christi. Nas Sagradas 
Escrituras, o coração é sempre a ima-
gem do Amor de Deus, revela o amor 
que Deus quer nos oferecer. O Coração 
de Jesus revelou o Amor do Pai. ‘Não 
há maior prova de amor do que aquele 
que entrega a própria vida’. Nosso amor 
deve ser do jeito que este Coração pri-
meiro nos amou”, explica. Também é 
importante conhecer a origem da de-
voção ao Sagrado Coração de Jesus, 
com Santa Margarida Maria Alacoque, a 
quem Jesus fez suas 12 promessas.

Na liturgia, nós vivemos a manifes-
tação de um Deus que é um só, mas 
em três pessoas, se relaciona conosco. 
Quando lemos o Antigo Testamento, 
temos muito presente a imagem de 
um Deus Pai Criador, que nos criou à 
Sua imagem e semelhança. No Natal, 
celebramos o mistério do Deus Filho, 
o Verbo Eterno, que assume a nossa 
carne e vem viver no meio de nós. Pen-
tecostes nos coloca diante do encontro 
com Deus no Espírito Santo. A Festa da 
Santíssima Trindade nos leva a celebrar 
o nosso encontro com Deus nessas três 
pessoas, que se relacionam na plenitu-
de do Amor. Deus é pessoa e, com Ele, 
nós podemos nos relacionar”.

Fonte: www.a12.com/redacaoa12/igreja/redacao-a12-ao-vivo-o-que-celebramos-em-junho-na-igreja-catolica

7 DE JUNHO
SANTÍSSIMA TRINDADE

11 DE JUNHO
CORPUS CHRISTI

19 DE JUNHO
SAGRADO 
CORAÇÃO 
DE JESUS

https://pt.aleteia.org/daily-prayer/terca-feira-5-marco
https://youtu.be/0ibf4rOv3Ds
https://www.a12.com/redacaoa12/igreja/redacao-a12-ao-vivo-o-que-celebramos-em-junho-na-igreja-catolica
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SANTO 
ANTÔNIO
A HISTÓRIA DO SANTO DE 
DUPLA NACIONALIDADE

Sabemos que Santo Antônio foi um 
eleito de Deus, homem de fé e de ex-
traordinária virtude, sendo considerado 
um dos doutores da Igreja.

Nasceu em Lisboa em 1195 e boa 
parte de seu ministério não foi exercido 
em Portugal, mas na França e Itália. Por 
causa disso é um santo que possui, po-
de-se dizer, dupla nacionalidade: Santo 
Antônio de Lisboa, santo português por 
ter nascido em Lisboa e Santo Antônio 
de Pádua, santo italiano por ter exercido 
seu ministério na Itália. Foi canonizado 
um ano após sua morte por conta de 
muitos milagres que ali aconteceram.

Após 3 anos no Mosteiro de São Vi-
cente em Lisboa, muda para mosteiro 
Santa Cruz em Coimbra. É ordenado sa-
cerdote com 25 anos de idade.

 Na Itália se revelou um grande pre-
gador. E também por terras francesas. 
Os últimos anos de sua vida passou a 
viver em Pádua onde veio a falecer no 
ano de 1231.

João Aparecido da Luz – Escritor

SANTOS NO MÊS DE JUNHO

SÃO JOÃO
O PRIMEIRO MÁRTIR DA IGREJA  
E O ÚLTIMO DOS PROFETAS

São João Batista nasceu em Aim Karim, Israel. Sua mãe 
foi Santa Isabel, que era prima de Maria, Mãe de Jesus. Era 
idosa e nunca tinha engravidado. Mas, então, o anjo Gabriel 
apareceu a seu pai Zacarias, sacerdote do templo de Jerusa-
lém, e anunciou que Isabel teria um filho e que este deveria 
se chamar João. Zacarias não acreditou e ficou mudo. Pouco 
tempo depois, Isabel engravidou como o Anjo havia dito.

São João Batista foi consagrado a Deus desde o ventre 
materno. Em sua missão de adulto, ele pregou a conversão 
e o arrependimento dos pecados manifestos através do ba-
tismo. João batizava o povo. Daí o nome João Batista, ou 
seja, João, aquele que batiza.

Vivendo uma vida extremamente difícil e com muita 
oração, passou a ser conhecido como profeta, homem en-
viado por Deus. Ele sempre anunciava a vinda do Messias. 

Por causa de seu carisma, algumas vezes o povo pen-
sava que São João Batista era o Messias. Quando o pró-
prio Jesus, o verdadeiro Salvador, foi ao encontro de João 
Batista para ser batizado, São João disse: Eu é que devo 
ser batizado por ti, e tu vens a mim? (Mt3-14). Mas Jesus 
confirmou e São João Batista batizou Jesus. Assim Jesus 
começou sua vida pública.

Nas pregações de São João ele denunciava a vida adúl-
tera do rei Herodes Antipas. Salomé, uma dançarina, pede 
a cabeça de São João Batista numa bandeja. Herodes, tris-
te, fez como havia prometido diante dos convivas.

comemorações

24 DE JUNHO13 DE JUNHO
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SÃO PEDRO 
O PESCADOR DE HOMENS

São Pedro nasceu em Betsaida, um pequeno vilarejo no Mar 
da Galileia, Israel. Seu nome de nascimento era Simão. Quando 
conheceu Jesus, Simão era casado, pescador e possuía um bar-
co. Quando Jesus conheceu Simão, disse a ele uma frase que 
mudaria sua vida: Você será pescador de homens e seu nome 
será Pedro (Cefas, Kephas em aramaico, palavra que significa 
Pedra). Mais tarde o significado disso ficou claro: Pedro foi o pri-
meiro Papa da Igreja, tornou-se a Pedra onde a Igreja encontra 
sua unidade.

Quando Jesus foi preso no Horto das Oliveiras, São Pedro se-
guiu Jesus de longe, às escondidas. Alguns reconheceram São 
Pedro e perguntaram se ele era um dos discípulos de Jesus. Por 
três vezes, porém, Pedro negou e o galo cantou, como Jesus ha-
via profetizado. 

O próprio Senhor o confirmou na fé após Sua ressurreição (da 
qual o apóstolo foi testemunha), tornando-o intrépido pregador 
do Evangelho através da descida do Espírito Santo de Deus, no 
Dia de Pentecostes, o que o tornou líder da primeira comunida-
de. Depois de Pentecostes, São Pedro reunia multidões em suas 
pregações. Ele tinha o dom da cura de tal forma que as pessoas 
queriam tocar em seu manto, ou passar sob sua sombra para 
que fossem curados e libertados. 

Por pregar o Evangelho destemidamente, São Pedro foi preso 
várias vezes e, por fim, condenado à morte na cruz por ser o líder 
da Igreja de Jesus Cristo. São Pedro pediu para ser crucificado de 
cabeça para baixo, por não se julgar digno de morrer como seu 
Mestre e ele foi morto na região onde hoje é o Vaticano. Seus 
restos mortais estão no altar da Igreja de São Pedro, em Roma.

SÃO JOÃO
O PRIMEIRO MÁRTIR DA IGREJA  
E O ÚLTIMO DOS PROFETAS

São João Batista nasceu em Aim Karim, Israel. Sua mãe 
foi Santa Isabel, que era prima de Maria, Mãe de Jesus. Era 
idosa e nunca tinha engravidado. Mas, então, o anjo Gabriel 
apareceu a seu pai Zacarias, sacerdote do templo de Jerusa-
lém, e anunciou que Isabel teria um filho e que este deveria 
se chamar João. Zacarias não acreditou e ficou mudo. Pouco 
tempo depois, Isabel engravidou como o Anjo havia dito.

São João Batista foi consagrado a Deus desde o ventre 
materno. Em sua missão de adulto, ele pregou a conversão 
e o arrependimento dos pecados manifestos através do ba-
tismo. João batizava o povo. Daí o nome João Batista, ou 
seja, João, aquele que batiza.

Vivendo uma vida extremamente difícil e com muita 
oração, passou a ser conhecido como profeta, homem en-
viado por Deus. Ele sempre anunciava a vinda do Messias. 

Por causa de seu carisma, algumas vezes o povo pen-
sava que São João Batista era o Messias. Quando o pró-
prio Jesus, o verdadeiro Salvador, foi ao encontro de João 
Batista para ser batizado, São João disse: Eu é que devo 
ser batizado por ti, e tu vens a mim? (Mt3-14). Mas Jesus 
confirmou e São João Batista batizou Jesus. Assim Jesus 
começou sua vida pública.

Nas pregações de São João ele denunciava a vida adúl-
tera do rei Herodes Antipas. Salomé, uma dançarina, pede 
a cabeça de São João Batista numa bandeja. Herodes, tris-
te, fez como havia prometido diante dos convivas.

24 DE JUNHO 29 DE JUNHO

Clique nos 

links abaixo 

e acesse 

uma seleção de 

músicas juninas 
pra ouvir e 

um especial 
de receitas 

pra comemorar 
de casa

https://www.panelinha.com.br/home/junina
https://www.youtube.com/watch?v=Lfk-bF-PBZY
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ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066

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
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curiosidades
sínodo arquidiocesano

Questionado sobre a presença 
da Igreja no ambiente digital 
perante o atual isolamento 

social, Dom Odilo afirmou que 
tem se mostrado possível man-
ter a participação dos fiéis, agora 
virtualmente, nas missas e forma-
ções, e prosseguir com as ações de 
evangelização e caridade.

Dom Odilo lembrou, ainda, que 
as pesquisas feitas no primeiro 
ano do sínodo arquidiocesano 
mostraram que apenas 5% dos 
católicos vão às missas regular-
mente e outros 25% procuram 
a Igreja ocasionalmente. Assim, 
esse pode ser um momento 
para que a Igreja estabeleça la-
ços de proximidade com aque-
les com quem ainda não tem 
contato permanente. “Por isso 
a importância de fazermos uma 
comunicação bem feita, narra-
ções bem feitas, narrações da fé, 
uma comunicação formativa e 
informativa”, observou.

O Arcebispo também apontou 
que já existem inúmeras iniciativas 
catequéticas no ambiente on-line, 
restando, agora, a missão de or-
ganizá-las melhor. Ele observou, 
ainda, que há uma maior valori-
zação da Igreja doméstica, com a 
retomada do costume da oração 
em família, de todos na mesma 
casa assistirem à missa juntos e da 
transmissão da fé entre gerações.

Daniel Gomes 
osaopaulo.org.br

A ação da Igreja 
em meio à pandemia

M
uitos conhecem Elvis Presley, esse 
grande ícone cultural. Mas poucos 
sabem que ele gravou uma can-

ção para a Virgem de Fátima. Na canção 
“The Miracle of the Rosary”, a qual além 
da mensagem da Virgem Maria traz como 
pano de fundo uma história de conversão.

Embora tenha sido criado na Igreja Evan-
gélica Assembleia de Deus, Elvis Presley 
gravou “The Miracle of the Rosary” em 
15 de maio de 1971. Porém, não se trata 
de uma canção sua, e sim de Lee Denson, 
amigo do rei do rock e primeiro professor 
de guitarra de Presley, que pertencia à 
Igreja Batista, mas se converteu ao catoli-
cismo após se casar com uma católica.

A história da canção “The Miracle of the 
Rosary” foi escrita em 1960, quando Den-
son se aproximou do catolicismo. Sua es-
posa Mary era católica e devota da Vigem 
e, todos os dias, rezava o terço, conforme a 
Mãe de Deus havia pedido aos três pasto-
rinhos na Cova da Iria.

Lee Denson abandonou a carreira artís-
tica para se dedicar à igreja, em Memphis. 
Em uma ocasião, em 1978, cantou “The 
Miracle of the Rosary” na Missa e, confor-
me relatos, a Igreja se encheu de perfume 
de rosas. Entre os fiéis, estava o arcebispo 
panamenho Tomas Clavel, que considerou 
um sinal “milagroso”.

Tempos depois, o Papa Paulo VI aben-
çoou a canção “The Miracle of the Rosary”. 
Nos anos 1980, Lee Denson a cantou no 
Santuário de Fátima e no Carmelo de 
Coimbra, na presença da Irmã Lúcia, uma 
das videntes de Fátima.

Confira a seguir a tradução desta música:

Oh, Mãe abençoada, nós rezamos a Vós
Obrigado pelo milagre de Vosso Rosário
Só Vós podeis segurar
a abençoada mão do Vosso Filho
por tempo bastante 
para que o mundo compreenda

Ave Maria, cheia de graça
O Senhor esteja convosco
Bendita sois vós entre as mulheres
E bendito é o fruto de Vosso ventre, Jesus
Oh, Santa Maria, querida Mãe de Deus
Por favor, rogai por nós, pecadores
Agora e na hora de nossa morte

E agradeço mais uma vez
Pelo milagre de Vosso Rosário

OUÇA A MÚSICA AQUI

Fonte: Texto adaptado de www.acidigital.com

Elvis canta à Virgem de Fátima

https://osaopaulo.org.br/noticias/as-boas-narrativas-inspiram-evangelizam-e-comunicam-a-fe/
https://www.youtube.com/watch?v=ykeDmMAnGqA
https://www.acidigital.com/noticias/cancao-a-virgem-de-fatima-cantada-por-elvis-presley-traz-historia-de-conversao-41754


Aniversariantes dizimistas de junho 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 

Comunide Católica Sagrada Familia
Altair Pedro da Silva
Ana Maria Cerchiari
André Luiz Mussio 
Carlos Antonio Marin
Clarice Polimento Benedicto
Fabiana Goto
João Antonio Souza
José Roberto da Silva
Maria Antonieta Ricciardi
Maria Lucilene Muniz da Silva

Palavra do Papa

“Ternura! O Senhor nos ama com ternura. O Senhor conhece aquela bela ciência 
dos carinhos, a ternura. Não nos ama com as palavras. Ele se aproxima e nos dá o 
amor com ternura. (...) A maneira de retribuir tanto amor é abrir o coração e se deixar 
amar. Deixar que Ele se faça próximo a nós, deixar que ele nos acaricie. É tão difícil 
deixar-nos amar por Ele. Talvez isso é o que devemos pedir hoje na Missa: ‘Senhor, eu 
quero amá-Lo, mas me ensine a difícil ciência, o difícil hábito de deixar-nos amar, de 
senti-Lo próximo e tenro!’. Que o Senhor no dê esta graça!”

Papa Francisco
(Fonte: pt.aleteia.org)

Intenções de oração do mês: 
Pela evangelização: Rezemos para que aqueles que sofrem 
encontrem caminhos de vida, deixando‐se tocar pelo Coração de Jesus.

Marina M. Grand Jeaan
Marines Beolchi Faggioni
Paulo Celestino Pimentel 
Ronaldo Galli
Ronaldo Luiz Rodrigues
Suely Gomes Oliveira Berestinas
Wallas Guilherme Santos

Missa solene de

CORPUS
CHRISTI Tríduo em Preparação a Solenidade 

do Sagrado Coração de Jesus

Coração de  Jesus, 
um caminho de Compaixão pelo mundo

Dia 16 • às 9h30 
A Rede Mundial de Oração do Papa e 
sua missão de compaixao (por Ligia Velardi)

Dia 17 • às 9h30
Maria e o Sagrado Coração  
(por Mirtes Andrdade)

Dia 18 • às 9h30 
A espiritualidade do Coração de Jesus e 
Sua Compaixão, segundo a Palavra de Deus
(por Pe. Boris Nef Ulloa)
 Dia 19 
Missa votiva • às 7h 
(por Pe. Boris Nef Ulloa)
Hora Santa • às 9h30 
com membros do Apostolado da Oração

Em seguida, procissão 
“virtual” e bênção do 

Ssmo. Sacramento

11 Junho às 20h

https://pt.aleteia.org/2013/06/07/papa-o-mais-dificil-nao-e-amar-a-deus-mas-se-deixar-amar-por-ele/
https://www.facebook.com/imaculadaipiranga.org/videos/?ref=page_internal
http://www.youtube.com/user/pimaculadaconceicaoi

