
Uma Igreja em saída

ano II nº 21 Jun. 2018 em revista



2 - Imaculada em revista

Principal

Santos 
Padroeiros

Caminho sinodal: 
sigamos nosso percurso 
com a intercessão dos santos!

Car@s Paroquian@s,

No mês de junho somos introduzidos na liturgia 
do tempo comum; a cor verde na liturgia nos faz 
recordar que nosso caminho de vida cristã pode ser 
vivido na cotidianidade, no dia a dia. Renovados pela 
ação amorosa do Espírito Santo, somos impelidos 
a aprofundar nosso compromisso de vida cristã, na 
Igreja e na sociedade.

Nossa Arquidiocese de São Paulo, na pessoa de 
nosso cardeal arcebispo Dom Odilo Pedro Scherer, 
nos chama a continuar participando dos grupos de 
refl exão do Sínodo. Estamos felizes com os grupos já 
constituídos e que estão em andamento mas ainda 
há muitos paroquianos que não estão participando 
de nenhum grupo. A esses paroquianos eu gostaria 
de pedir que aderissem a esta importante proposta 
de “caminho de comunhão, conversão e renovação 
missionária”. Podem inserir-se em grupos já existen-
tes ou formar novos grupos. Entrem em contato 
conosco, com os padres, com a secretaria paroquial 
ou ainda com algum dos membros da comissão pa-
roquial do Sínodo. Contamos com você, com sua 
participação efetiva. A Igreja precisa de você! 

Pedimos a intercessão dos santos juninos: Antô-
nio, João, Pedro e Paulo para que nossa comunidade 
paroquial cresça em número de membros nas pas-
torais e projetos. Pedimos ainda sua adesão e seu 
apoio para a grande Festa Junina que iremos rea-
lizar no fi nal deste mês. Ajudem-nos com doações, 
prendas e trabalho voluntário nas barracas da festa.

Pe. Boris Nef Ulloa - Pároco

Editorial
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13 DE JUNHO

SANTO ANTÔNIO
A HISTÓRIA DO SANTO 
DE DUPLA NACIONALIDADE

Sabemos que Santo Antônio foi um eleito de Deus, 
homem de fé e de extraordinária virtude, sendo conside-
rado 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, pode-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 cano-
nizado um ano após sua morte por conta de muitos mila-
gres que ali aconteceram.

Após 3 anos no Mosteiro de São Vicente em Lisboa, 
muda para mosteiro Santa Cruz em Coimbra. É ordenado 
sacerdote com 25 anos de idade.

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

João Aparecido da Luz – EscritorJoão Aparecido da Luz – Escritor
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29 DE JUNHO

SÃO PEDRO 
O PESCADOR DE HOMENS

São Pedro nasceu em Betsaida, um pequeno vilarejo 
no Mar da Galiléia, Israel. Seu nome de nascimento era Si-
mão. Quando conheceu Jesus, Simão era casado, pescador 
e possuía um barco. 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 ara-
maico, palavra que signifi ca Pedra). Mais tarde o signifi ca-
do disso fi cou claro: Pedro foi o primeiro Papa da Igreja, 
tornou-se a Pedra onde a Igreja encontra sua unidade.

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

O próprio Senhor o confi rmou na fé após Sua ressur-
reição (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 comunidade. Depois de Pente-
costes, 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 fi m, condenado à morte na 
cruz por ser o líder da Igreja de Jesus Cristo. São Pedro 
pediu para ser crucifi cado 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.

24 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 Jerusalém, e anunciou que Isabel teria um 
fi lho e que este deveria se chamar João. Zacarias não 
acreditou e fi cou mudo. Pouco tempo depois, Isabel en-
gravidou como o Anjo havia dito.

São João Batista foi consagrado a Deus desde o ventre 
materno. Em sua missão de adulto, ele pregou a conver-
são e o arrependimento dos pecados manifestos através 
do batismo. João batizava o povo. Daí o nome João Batis-
ta, 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 
confi rmou e São João Batista batizou Jesus. Assim Jesus 
começou sua vida pública.

Nas pregações de São João ele denunciava a vida adul-
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.te, fez como havia prometido diante dos convivas. mortais estão no altar da Igreja de São Pedro, em Roma.
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“O balão vai subindo, vem caindo a garoa 
O céu é tão lindo e a noite é tão boa” 

A Paróquia Imaculada Conceição, o Centro Acadêmico 
Leão XIII e o Centro Acadêmico de Teologia da Puc Ipiranga 
avisam que o final de semana mais caipira do ano tá 
garantido no Ipiranga, perto da estação Alto do Ipiranga, 
linha verde do metrô. Tem ponto de ônibus quase na porta!  
Mas lembre-se: Se beber, não dirija, hein!?

Prepare a camisa xadrez e o vestido florido que no nosso  
“Arraiá” a festança é o dia todo!

Com bastante música e atrações multiculturais, comidas 
típicas, brincadeiras de São João, bingo e, é claro, quadrilha 
junina, vamos do sol até a lua brilhar nas bandeirinhas coloridas. 
 
Agora vamos ao que interessa:

confira o evento no facebook: Arraiá Puc Ipiranga-Imaculada 2018
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realização

das 10h 
às 22h

(estacionamento sem seguro)

Juan e Ramon Luigi e Leandro
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Apostolados

uma obra 
concreta de 
misericórdia
Dar de comer a 
quem tem fome
Todo primeiro domingo do 
mês estamos arrecadando 
alimentos não perecíveis 
ou seu valor para doar  
a quem precisa.

Faça parte dessa  
missão social.

Missa da Divina 
Misericórdia, 1º domingo 
do mês, às 10h30.

Mais informações na 
Secretaria Paroquial.
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S e a Av. D.Pedro I é a entrada do Ipi-
ranga, a grande maioria dos mora-
dores da região considera que a via 

que representa a força comercial do bairro 
é a Silva Bueno. Seu nome homenageia 
um dos brasileiros que lutaram pela inde-
pendência da nação, dentro da casa de leis 
de Portugal, e defenderam essa causa em 
toda a Europa. Trata-se de Antônio Manuel 
da Silva Bueno, nascido em Santos, em 
1790. Dotado de notável talento, ocupou 
vários cargos políticos no começo do sé-
culo XIX e, em 1821, como suplente eleito, 
tomou assento nas Côrtes portuguesas 
representando São Paulo. Não desejando 
assinar a Constituição ali votada, por en-
tender ser contrária aos interesses de seu 
País, viu-se obrigado a emigrar para a In-
glaterra com outros deputados brasileiros 
um mês após a Independência do Brasil. 
Assinou, na cidade de Falmouth, uma céle-
bre declaração que é considerada um dos 
atos importantes no processo de liberta-
ção do país. Silva Bueno voltou ao Brasil, 
recolheu-se à vida privada e morreu em 
Campinas, em 3 de setembro de 1838. 

A rua Silva Bueno tinha o nome de Rua 
H até o dia 18 de agosto de 1914, quando 
o prefeito Washington Luís assinou o Ato 
606 dando-lhe o nome atual. Ali funcionou 

o importante Cine Anchieta durante trinta 
anos. A Rua Silva Bueno tem aproximada-
mente três quilômetros. Começa na Rua 
Leais Paulistanos, em frente ao CAY (Clube 
Atlético Ypiranga) e termina na Praça Alte-
mar Dutra, em frente ao Terminal Sacomã 
do metrô. A principal rua comercial do bair-
ro tem, em seu prolongamento, de peque-
nas indústrias a prestadores de serviços e 
profissionais liberais, passando por agên-
cias bancárias, prédios residenciais (apar-
tamentos) e, quase no seu final conhecido 
por Sacomã, o forte comércio lojista. Quase 
na esquina com a General Lecor foi a sede 
da Administração Regional do Ipiranga 
(Subprefeitura). Dos vinte quarteirões 
que a compõe, um entre a Sorocabanos 
e Patriotas é ocupado por um galpão in-
dustrial que no século passado foi sede de 
uma das tecelagens da família Jafet. Mais 
adiante, a quadra entre as ruas Almiran-
te Lobo e Leais Paulistanos é totalmente 
ocupada pela Escola Estadual Visconde de 
Itaúna. Entre seus muitos estabelecimen-
tos comerciais, está a Pharmacya Silva 
Bueno (o nome é com ph) que está nessa 
rua há mais de 100 anos. A Silva Bueno é 
hoje totalmente pavimentada, mas por 
baixo dessa capa asfáltica estão “enterra-
dos” os trilhos da linha de bonde, impor-
tante meio de transporte no passado. 

O marco de Meia Légua 
esquecido do Ipiranga

Na cidade de São Paulo as formas rudi-
mentares de mapeamento do Brasil Colônia 
ainda existem e na Rua Silva Bueno temos 
um marco de meia légua, 3.300 metros!

Talvez o mais bem cuidado dos marcos, 
o marcador de légua do Ipiranga é o único 
que está protegido por um pequeno cerca-
do. Localizado na altura do número 375 da 
rua Silva Bueno, poucas são as pessoas que 
sabem o que aquele marco representa. Fo-
ram demarcados os pontos cardeais para 
assinalar os limites da jurisdição da Câmara 
Municipal de São Paulo, em 25 de março de 
1724, tendo como início o antigo Largo da 
Sé. Destes marcos, três são conhecidos e 
apenas dois sobreviveram até a atualidade. 
São eles: rua França Pinto (marco sul), rua 
Silva Bueno (marco sudeste), Avenida Celso 
Garcia – na época Estrada da Intendência 
– (marco leste) e algum ponto da rua Vo-
luntários da Pátria (marco norte). 

Fontes:  
Dos sites www.calendario.cnt.br e 

www.saopauloantiga.com.br

nosso bairro

RUA SILVA BUENO
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No dia da Solenidade do Sagrado 
Coração de Jesus, a Igreja é chamada 
a interceder pelos sacerdotes no Dia 
Mundial de Oração pela Santificação do 
Clero. Nas vésperas, vamos intensificar 
as orações com o Tríduo do Sagrado Co-
ração de Jesus e contamos com a parti-
cipação de todos.

Francisco explica que “para realizar esse 
ideal de santidade, todo ministro ordena-
do é chamado a seguir o exemplo do Bom 
Pastor que dá a vida por suas ovelhas. Uni-
do ao caminho de espiritualidade está o 
compromisso na ação pastoral a serviço 

do povo de Deus, visível nos dias de hoje e 
na concretude da Igreja local: os pastores 
são chamados a ser ‘servos sábios e fiéis’ 
que imitam o Senhor, servindo e imergin-
do-se na vida das comunidades, compre-
endendo a história e vivendo as alegrias e 
tristezas, as expectativas e esperanças do 
rebanho que lhes foi confiado.”

“ A fecundidade do apostolado não 
depende somente das atividades e 
dos esforços organizacionais, que 
são necessários, mas em primeiro lu-
gar depende da ação divina. ” 

(Papa Francisco)

8 de junho - Dia de Oração pela 
santificação do Clero

Eventos

Chama-se óbolo de São Pedro a 
ajuda econômica que os fiéis ofe-
recem ao Santo Padre, como sinal 
de adesão à solicitude do Sucessor 
de Pedro relativamente às múlti-
plas carências da Igreja universal e 
às obras de caridade em favor dos 
mais necessitados.

O Óbolo de São Pedro nas palavras 
do Papa Francisco, significam miseri-
córdia, caridade, partilha e ajuda 
aos outros.

Será coletado na paróquia Ima-
culada Conceição no dia 29 de ju-
nho, festa dos apóstolos São Pedro 
e São Paulo.

Ajudemos o Santo Padre a 
ajudar!

 A tua ajuda, por pequena  
que seja, é importante.

O Óbolo de 
São Pedro
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O namoro é uma aproximação – e já, de 
certa forma, princípio da realização – da vo-
cação sublime da vida matrimonial, à qual 
Deus chama os seres humanos de forma ori-
ginária e ontológica, já no livro do Gênesis 
(Gn 2, 24), citado e interpretado pelo próprio 
Cristo (Mc 10, 6) para os apóstolos.

A complementaridade entre homem e 
mulher é uma das maneiras mais profun-
das de viver a realidade de ser “imagem e 
semelhança” do Deus-Trindade (Gn 1, 27). 
No namoro, começamos a experimentar a 
atração, o maravilhamento e o bem querer 
pelo outro, que mobilizam nossos afetos, 
sentimentos e emoções, corpo, alma e es-
pírito, numa das vivências mais profundas e 
plenas de que somos capazes. Não é à toa 
que os namorados andam com um olhar 
meio perdido, na direção do horizonte... 
Estão sentido a proximidade da eternidade 
dentro deles mesmos!

Ali começamos também a caminhar na 
direção da criação de uma realidade única, 
duradoura, orientada para a formação de 
uma nova família, que acolherá novos fi lhos 
e fi lhas amados de Deus, dando origem a 
uma pequena imagem da Trindade – Igreja 
doméstica! Tudo isso, fi nalmente, só é pos-
sível plenamente no contexto da virtude da 
castidade. Mais do que privação de impul-
sos e prazeres, a castidade cria o espaço para 
que, com a razão e a afetividade ordenadas, 
de olhos bem abertos, possamos conhecer 
o outro em toda a sua profundidade e dig-
nidade, que a escolha defi nitiva do cônjuge 
seja decisão livre e esclarecida.

Desejamos a todos os namorados um feliz 
dia e um santo e pleno namoro!

Que tal fazer parte do nosso grupo?

Eventos sínodo arquidiocesano

A comunidade está reunida 
em grupos, realizando o 
sínodo arquidiocesano em 

nossa Paróquia. Neste 4º encontro 
no mês de Junho, somos convida-
dos a refl etir sobre uma outra di-
mensão fundamental da vida e da 
missão da paróquia. Ela deve ser 
uma rica e variada expressão de ca-
ridade pastoral.

A caridade faz com que a “paró-
quia seja misericordiosa e se coloque 
a serviço da vida plena para todos” 
(cf. 12º Plano Pastoral, 97-101). 

Paróquia: 
comunidade que
vive a caridade 
pastoral

GRUPOS 
FORMADOS

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

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

Conheça os participantes e 
junte-se a um dos grupos 
na secretaria paroquial ou 
crie o seu

16 DE JUNHO
Investidura dos novos 
Ministros Extraordinários 
da Sagrada Eucaristia:

12 DE JUNHO 

Dia dos 
Namorados

Às 18h na Paróquia Nossa Senhora de Sião 
receberão a Investidura nossas queridas :

Márcia Rosinei Takayasu (mãe da Co-
roinha Beatriz e do Acólito Lucas) e

Irmã Marina Oliveira da Cunha do Ins-
tituto das Irmãs Missionárias de Nossa Se-
nhora de Fátima que trabalha na Casa São 
Paulo, local que foi criado para acolher os 
Padres Idosos. 

Alegramo-nos pela disponibilidade e 
gratuidade desses paroquianos que, convi-
dados, aceitaram estar sempre a serviço de 
Jesus e de sua Igreja.

Parabéns novos MESCs!

Em todos os seus trabalhos, Deus seja 
louvado, adorado e amado, pelo seu servi-
ço litúrgico eucarístico e pelo seu zelo em 
levar Jesus aos nossos idosos e enfermos!
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Primeiro fator da paz  
ou da guerra:

Este número expressivo (59.627 mortes 
violentas no Brasil, em 2014) revela a con-
tradição da imagem que se tem das terras 
brasileiras como espaço de povo pacato 
e ordeiro. Normalmente esta ideia surge 
onde o Estado se faz presente, justamente 
nos lugares onde residem pessoas endi-
nheiradas, que podem pagar por seguran-
ça particular, também contam com maior 
presença da segurança estatal. Nas perife-
rias há ausência da segurança estatal ou 
só acontece quando há uma operação de 
combate a isso ou aquilo. Nestes ambien-
tes os moradores são entregues a grupos 
armados, ao tráfico de drogas, etc.

As vítimas da violência  
no brasil hoje 

No mapa da violência 2016 constata-se 
que morrem muito mais pessoas negras 
que brancas. Isso pode ser verificado nos 
homicídios cometidos contra jovens. Em 
2011 houve quase 28.000 assassinatos 
de jovens. Destes, quase 20.000 vítimas 
eram compostas por jovens negros.

Campanha da Fraternidade

AS DIVERSAS FACES DA VIOLÊNCIA
ONDE HÁ PAZ E ONDE HÁ GUERRA NO BRASIL

As vítimas mulheres  
também são significativas 
na violência. 

Em 2013 houve 4.762 assassinatos de 
mulheres, o que significa 13 mulheres 
mortas por dia no Brasil naquele ano. 
Numa lista de 83 países, o Brasil ocu-
pa a quinta posição entre as nações 
que mais assassinam mulheres. O que 
é mais preocupante é que grande parte 
destes assassinatos acontecem no âm-
bito doméstico.

 
A pobreza – miséria, na verdade – é uma 
das piores formas de violência que uma 
criança pode enfrentar. Toda criança ne-
cessita na primeira infância de recursos 
educacionais, alimento, ambiente sau-
dável e, principalmente, carinho. Infeliz-
mente há casas sem banheiro, onde não 
se come nem duas vezes por dia. Uma 
coisa básica: não se tem guarda-roupa 
para organizar as vestes, que ficam jo-
gadas pelo chão. É desta camada da po-
pulação que os traficantes de pessoas 
encontram suas vítimas para a explora-
ção sexual, comércio de órgãos, porno-
grafia infantil, tornando o ser humano 
numa mercadoria.

 

UM ALERTA PARA A SOCIEDADE BRASILEIRA: 
Apesar de possuir menos de 3% da população mundial, o Brasil responde 
por quase 13% dos assassinatos do planeta. Em 2014 foram 59.627 mortes 

(conforme Ipea: consulta em http://www,ipea.gov.br/portal///index.php?option=-

com_content&id=27412) 

Outra face da violência do Brasil atual é o 
narcotráfico. Os barões internacionais do 
tráfico são poupados. Pobres, negros e 
usuários das drogas são presos e jogados 
em prisões que jamais vão recuperá-los 
por não ser esta a preocupação central. 
Os presídios e cadeias brasileiros estão 
com superlotação de pequenos trafican-
tes com idade entre 18 e 29 anos, cuja 
maioria não completou o ensino funda-
mental. Quase 70% das mulheres presas 
no Brasil estão nos cárceres por conta do 
tráfico de drogas.

Infelizmente o Brasil não tem uma polí-
tica pública eficaz de combate às drogas 
porque a reduziu somente às investidas 
nos morros ou favelas, esquecendo que 
a promoção de emprego, cultura, edu-
cação e lazer para adolescentes e jovens 
são elementos vitais para este combate.



Imaculada em revista - 11

Ineficiência do aparato 
judicial para o combate  
à violência no Brasil

O sistema judicial brasileiro é moroso 
e seletivo, o que produz resultados ne-
gativos como a sensação de impunida-
de. Por outro lado, são mais de 650 mil 
presos no Brasil vivendo em condições 
degradantes e, grande parte, sem uma 
sentença definitiva por conta da moro-
sidade judicial ou porque, sem recursos, 
são assessorados por defensores públi-
cos.. Dentro das prisões progridem as 
organizações criminosas, que se apro-
veitam da inoperância do sistema judi-
cial cedendo favores e privilégios àque-
les que os obedecem na prática dos 
delitos dentro e fora das prisões.

Trânsito e violência: 
Todo ano, no Brasil, perto de 50.000 

pessoas morrem vitimadas pelo trânsito. 
Muitas destas mortes poderiam ter sido 
evitadas obedecendo a algumas regras 
básicas tais como:

• Se beber não dirija.

• Não use celular ao volante. 

• Respeite o pedestre na  
faixa de segurança

Porém um dos fatores maiores da vio-
lência é a impunidade. Lembremos-nos 
da morosidade da justiça e dos inúmeros 
recursos possíveis para levar um julga-
mento por anos a fio sem que o culpado 
seja efetivamente punido.

Religião e violência:
Infelizmente no Brasil se tem constatado o 
aumento da violência religiosa promovida 
pelo fanatismo e a intolerância. As religiões 
de matiz africanas são as que mais sofrem 
perseguições e intolerância. O Brasil teve 
697 denúncias de intolerância religiosa en-
tre 2011 e 2015. Isso significa que a cada três 
dias houve algum tipo de violência contra 
as práticas religiosas africanas no Brasil. 

São esses alguns dos dados que a Campa-
nha da Fraternidade deste ano quer des-
tacar e reduzir, construindo a fraternidade, 
promovendo a cultura da paz, da reconci-
liação e da justiça, à luz da Palavra de Deus, 
como caminho de superação da violência.

Compilado por Pe. Pedro Luiz Amorim Pereira
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Participe da pastoral do Empreeendedor
NOSSOS PILARES

projeto

pastoral

A Pastoral do Empreendedor 
tem a missão de cuidar pasto-
ralmente dos empreenddores. 
Ela está ligada diretamente à 
paróquia e à diocese, como to-
das as outras pastorais, onde o 
modelo é o Bom Pastor. 

Aqui na Paróquia Imaculada 
Conceição, a Pastoral do Em-
preendedor acolhe os empre-
endedores para a vivência da 
Palavra de Deus, com lingua-
gem e dinâmica próprias do 
mundo do empreendedorismo.
Participe!

1
2

3
4

Cuidar 
pastoralmente 

do 
empreendedor

Fazer crescer a 
espiritualidade 

do 
empreendedor 
num ambiente 

de fé

Conhecer o 
Magistério da 
Igreja Católica 

sobre empreen-
dedorismo

(DSI - Doutrina 
Social da Igreja)

Formar uma 
família de em-
preendedores
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Acolhida do Taekwondo
projeto

Buscando o grupo taekwondo, 
que é uma atividade realiza-
da na Paróquia Imaculada 

Conceição, para cuidar do corpo com 
a prática de seus exercícios, descobri-
mos que poderíamos também cuidar 
da nossa alma através dos princípios 
e da disciplina do taekwondo. Creio 
que o verdadeiro significado da pa-
lavra família e do amor ao próximo, 
para quem já o conhecia, o taekwon-
do ampliou esse sentimento. Para 
quem não tinha esse discernimen-
to, descobriu o quanto é bom sentir 
amizade, afeto, companheirismo.

Observando as turmas do taekwon-
do e pensando no horário de início e 
término das aulas serem muito próxi-
mos ou às vezes até depois do horário 
do almoço, nós mães e alunos, resol-
vemos nos unir e fazer um café da 
manhã, sem luxo mas com um “cafe-
zinho“, ou leite com chocolate quen-
tinho, um pãozinho, um bolo, enfim 
tudo muito simples mas feito com 
muito amor; nada diferente do que 
fazemos em nossas casas, para nos-
sos filhos, nossos pais, enfim nossa 

família. Tudo na vida é reflexo do ca-
rinho e dos cuidados que recebemos, 
e como tudo que é feito com amor e 
dedicação prospera, nossa “mesa“ do 
café da manhã a cada final de semana 
está mais farta! 

Graças à colaboração e união das 
mães e alunos conseguimos ali-
mentar nossas duas turmas e seus 
responsáveis.

Que Deus continue abençoando 
a todos e que possamos cada vez 
mais fazer o bem para nossas crian-
ças e adolescentes.

Não posso deixar de ressaltar que 
esse café da manhã, ofertado por 
nós mães e alunos, alimenta nossas 
almas, pois aproximou mais o gru-
po e à sua volta conseguimos tro-
car conhecimentos, experiências 
e muito carinho. Enfim, todos nós 
temos algo a fazer pelo próximo, 
basta olhar para o lado!

  Silmara Silva, mãe

Apostolado da oração

1 - Porque os membros do Apostola-
do da Oração usam uma fita vermelha?

A fita é um simbolo que representa a 
pertença ao grupo do Apostolado. Sua 
cor vermelha nos remete ao sangue de 
Cristo. De forma alguma é uma honraria 
ou algo que separe o zelador ou associa-
do da comunidade... é um designativo 
de serviço, de quem se propõe a interce-
der pela Igreja e por todos.

 
2 - Como surgiu a revista “O Mensa-
geiro”?

O veículo de comunicação do Aposto-
lado da Oração, a revista “O Mensagei-
ro”, é a revista mais antiga em circulação 
no país, com 121 anos!  Foi criada pelo 
Padre Bartolomeu Taddei, na cidade de 
Itú em São Paulo, que também foi o res-
ponsável por trazer o AO para o Brasil. 
 
3 - Quantas pessoas no Brasil fazem 
parte do Apostolado da Oração?

O Brasil possui 10 por cento de mem-
bros do Apostolado do mundo... somos 
3 milhões no país. A cada ano, 10 mil 
católicos se associam a esse Movimento. 
 
4 - Pra que serve a ferramenta Click to 
Pray? Como usar?

Trata-se de uma comunidade, unida 
na oração, e espalhada em 21 países. A 
plataforma Click to Pray, que disponibili-
za o aplicativo que pode ser baixado no 
celular, e que tem o propósito de inte-
grar o mundo inteiro em oração, possui 
1 milhão de seguidores que acompa-
nham as preces, as notícias, e todas as 
orientações de nossa Rede Mundial de 
Oração do Papa.

SAiba mais

TAEKWONDO
TERÇAS: às 19h  
SÁBADOS: crianças às 9h  
adolescentes e adultos às 10h

INSCRIÇÕES NA SECRETARIA
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Ano do laicato 

Legados do 
“Ano Nacional 
do Laicato”
Serão os frutos da mobilização das 
ações dos cristãos leigas e leigas, e de 
toda Igreja, para que permaneçam na 
Igreja e na sociedade após a realização 
do “Ano Nacional do Laicato”.

LEGADOS PARA O ÂMBITO DA SOCIEDADE

 • Promover mecanismos de participa-
ção popular para o fortalecimento do 
controle social e da gestão participa-
tiva (Conselhos de Direitos, Grupos de 
Acompanhamento ao Legislativo, Inicia-
tivas Populares, Audiências, Referendos, 
Plebiscitos, entre outros); 

• Mobilizar a sociedade brasileira para 
a realização da auditoria cidadã da dí-
vida pública.

LEGADOS PARA O ÂMBITO ECLESIAL

• Criar programas de formação de minis-
térios leigos de coordenação e anima-
ção de comunidades, pastorais e movi-
mentos;

• Fortalecer a articulação das redes de 
comunidades (Doc. 100 da CNBB);

• “Criar e/ou fortalecer os Conselhos Regio-
nais e Diocesanos de Leigos” como preco-
niza o Doc. 105 da CNBB, n. 275, letra f.

notícia

Esta edição da Copa do Mundo 
acontecerá na Rússia, de 14 de 
junho a 15 de julho de 2018. O 

evento supera as fronteiras de língua, 
cultura e nação, envolvendo organi-
zadores e participantes; atleta e torce-
dor, bem como a todos os espectado-
res que no estádio ou pela televisão, 
rádio e internet.

Além de festa do esporte, esta Copa 
do Mundo representa a festa da soli-
dariedade entre os povos. 

O esporte não é somente uma 
forma de entretenimento, mas 
também - e sobretudo - um ins-
trumento para comunicar valores 
que promovem o bem da pessoa 
humana e ajudam na construção 
de uma sociedade mais pacífica e 

fraterna. Pensemos na lealdade, na 
perseverança, na amizade, na par-
tilha, na solidariedade. De fato, são 
muitos os valores e atitudes fomen-
tados pelo futebol que se revelam 
importantes não só no campo, mas 
em todos os aspectos da existência, 
concretamente na construção da 
paz. O esporte é escola da paz, en-
sina-nos a construir a paz.

Possa esta Copa do Mundo transcor-
rer com toda a serenidade e tranquili-
dade, sempre no respeito mútuo, na 
solidariedade e na fraternidade entre 
homens e mulheres que se reconhe-
cem membros de uma única família. 
Muito obrigado!

(Adaptação livre da mensagem do Papa 
Francisco 2014)

Amantes do Futebol prontos 
para a Copa do Mundo
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dicas

A Arte de Amar 
Erich Fromm

Livro do mês

Filme do mês
Até o Último Homem 
Direção: Mel Gibson 

Baseado em uma história real, o filme conta um trecho da 
vida de Desmond T. Doss, que ingressa no Exército Norte Ame-
ricano durante a II Guerra Mundial e se recusa a matar alegando 
a objeção de consciência. O mandamento “não matarás” é leva-
do às últimas consequências em uma história que ganha traços 
ainda mais significativos para os que creem em Jesus Cristo.

Escrito em 1956 pelo psicanalista alemão Erich Fromm, a 
obra não é um guia como sugere o título, mas um estudo do 
mais nobre dos sentimentos. Comparado a uma arte, o amor 
é objeto de estudo e, ainda mais, de prática, concentração e 
experiência. O livro aponta como o amor é fundamental para 
se viver em tempos de propensão à solidão.

ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066



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 Junho 2018

Ana Maria Cerchiari
André Luiz Mussio
Carlos Antônio Marin
Clarice Polimento Benedicto
Fabiana Goto
João Antônio Souza
José Roberto da Silva
Leticia Sarturi Pereira Severi
Maria Antonieta Ricciardi
Maria Lucilene Muniz da Silva

Maria Luzia de Freitas Cardoso
Marina M. Grand Jeaan
Marines Beolchi Faggioni
Marlene Morgado
Ronaldo Luiz Rodrigues
Wallas Santos

Palavra do Papa

“Difundir notícias falsas pode servir para atingir 
objetivos específi cos, infl uenciar decisões políti-
cas e servir a interesses econômicos”, escreveu o 
papa, condenando o “uso manipulativo de redes 
sociais” e outras formas de comunicação.

Papa Francisco
(Fonte: br.reuters.com)

Intenções de oração do mês:
Em junho, a intenção de oração universal do Santo Padre é dedicada às redes sociais, para que estas “favoreçam 
a solidariedade e o respeito pelo outro na sua diferença”.

O Instituto de Cegos Pa-
dre Chico é uma das mais 
tradicionais obras sociais e in-
clusivas da Igreja em São Pau-
lo. Fundado em 1928 e man-
tido pelo trabalho das Irmãs 
Vicentinas o colégio atende 
gratuitamente mais de 150 
alunos com defi ciência visual.

A Festa Junina da casa é 
uma maneira de contribuir 
com uma das mais antigas 
obras de caridade da Igreja 
em São Paulo.


