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Principal

A paz esteja convosco!

Eis que chegamos ao mês que marca a meta-
de do ano de 2019. O tempo parece passar mais 
depressa que nunca, contudo, é preciso recordar 
que nosso tempo é sempre abreviado, pois cami-
nhamos para a eternidade!

O mês de junho é sempre marcado pelas festas 
juninas, eis uma boa oportunidade de redesco-
brirmos o porquê de elas existirem e como elas se 
relacionam diretamente à nossa identidade cató-
lica e à  vida de santidade.

Corpus Christi, Pentecostes, Santíssima Trindade... 
o tempo pascal ainda povoará este período e vos 
convido a vivê-lo com profunda gratidão ao Senhor 
pelos mistérios celebrados em nossa vida de fé.

O tempo corre, mas é sempre tempo de fazer-
mos o bem, amando a Deus e ao próximo.

Que o Senhor nos ajude!

Pe. Pedro Luiz Amorim Pereira

Editorial
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PENTECOSTES

OS 7 DONS DO ESPÍRITO SANTO

AÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

A palavra “Pentecostes” deriva de um termo grego, pentekoste, 
que significa “quinquagésimo”, uma referência ao quinquagé-
simo dia depois da Páscoa. 

“Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos 
reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como 
de um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. 
Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousa-
ram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e 
começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes conce-
dia expressar-se. Residiam em Jerusalém judeus devotos, de todas as 
nações que há debaixo do céu. Quando ouviram o ruído, reuniu-se a 
multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos 
falar em sua própria língua” (At, 2, 1-6). Essa passagem bíblica apre-
senta o novo curso da obra de Deus, fundamentada na Ressurreição 
de Cristo, obra que envolve o homem, a história e o cosmos.

Todos ali foram tomados pelo Espírito Santo, que fortaleceu ainda 
mais a crença deles e lhes deu coragem e o dom das línguas. Isso fez 
com que eles conseguissem falar com outras pessoas sem a barreira 
do idioma, e consequentemente, pregar e levar a palavra de Cristo 
para mais e mais pessoas.

É nesse dia que a Igreja Católica se mostra para o mundo e onde 
podemos praticamente reviver esse momento ao sentir a vinda do 
Espírito Santo e renovar as esperanças e o amor que vive dentro de 
nós e que precisamos colocar para fora.

“Ó Luz do Senhor que vem sobre a Terra, inunda meu ser, per-
manece em nós!”.

O Catecismo da Igreja Católica diz que: “Os sete dons do Espí-
rito Santo são: Sabedoria, Inteligência, Conselho, Fortaleza, 
Ciência, Piedade e Temor de Deus. Em plenitude, pertencem 
a Cristo, Filho de Davi. Completam e levam à perfeição as virtu-
des daqueles que os recebem” (n.1831). Tornam os fiéis dóceis 
para obedecerem prontamente às inspirações divinas. São Paulo 
lembra que “Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus 
são filhos de Deus […]. Filhos e, portanto, herdeiros; herdeiros de 
Deus e co-herdeiros de Cristo” (Rm 8,14.17).
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A mãe de João Batista, Santa Isabel, era idosa e nun-
ca tinha engravidado. Todos a tinham como estéril. 
Mas, então, o anjo Gabriel apareceu a Zacarias, seu 
pai, quando este prestava seu serviço de sacerdote 
no templo 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. Nesse mesmo tempo, Maria 
foi visitar Isabel, pois o anjo lhe havia dito que Isabel 
estava grávida. Quando Maria chegou e saudou Isa-
bel, João mexeu no ventre da mãe e Isabel fez aquela 
maravilhosa saudação a Maria santíssima: “Bendita és 
tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre! 
De onde me vem que a mãe do meu Senhor me visi-
te? “(Lc 1, 41-43). Esta saudação de Isabel, inclusive, se 
tornou parte da oração da Ave Maria. Em sua missão 
de adulto, ele pregou a conversão e o arrependimento 
dos pecados manifestos através do batismo. João ba-
tizava o povo no Rio Jordão. Daí o nome João Batista, 
ou seja, João, aquele que batiza. Ele foi o precursor de 
Jesus, anunciou sua vinda e a salvação 
que o Messias traria para todos. 
São João Batista é o 
primeiro mártir da 
Igreja e o último 
dos profetas.

Em pleno mês de junho, época das festas populares no Brasil, diversos santos são homenageados: Santo Antônio (13), 
São João (dia 24), São Pedro e São Paulo (ambos dia 29).

Santo Antônio, embora conhecido como o santo de 
Pádua, na Itália, na verdade é natural de Lisboa, Por-
tugal. É da família Bulhões e seu nome de batismo é 
Fernando. Seu nome foi mudado quando fez opção 
pela vida religiosa. Ele atendia com simplicidade e de-
dicação as pessoas, os mais necessitados e doentes, por 
isso era tão querido.

Santo Antônio morreu, ainda jovem, aos 36 anos. Po-
rém, sua fama de santidade espalhou-se rapidamente 
não só pela Europa, mas por todo o mundo. Atribui-se 
a essa rápida disseminação da santidade de Antônio o 
fato de ele ser um exímio pregador, por saber de cor a 
Bíblia e ter uma eloquência formidável! 

Antônio é conhecido como o santo que intercede 
pelas pessoas que querem conseguir um namorado ou 
um esposo. Não se sabe de onde vem essa devoção; o 
que se sabe é que esse santo era muito atento às ques-
tões familiares. As pessoas com problemas na família 
o procuravam para pedir conselhos e ele as atendia. 
Por isso, foi formando a respeito 
dele essa devoção de inter-
cessor por aqueles que 
querem arranjar um 
namorado, que têm 
o desejo de formar 
uma família.

24 DE JUNHO

São joão batista
13 DE JUNHO

Santo antÔnio

notícia

SANTOS NO MÊS DE JUNHO
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A Igreja do mundo inteiro celebra a santidade de 
vida de São Pedro e São Paulo apóstolos em 29 de 
junho. Também recordamos com muito carinho a fi-
gura do papa, hoje Francisco, sucessor de Pedro.

Estes santos são considerados “os cabeças dos 
apóstolos” por terem sido os principais líderes da 
Igreja Cristã Primitiva, tanto por sua fé e pregação, 
como pelo ardor e zelo missionários.

Pedro, que tinha como primeiro nome Simão, era 
natural de Betsaida, irmão do Apóstolo André. Pesca-
dor, foi chamado pelo próprio Jesus e, deixando tudo, 
seguiu ao Mestre, estando presente nos momentos 
mais importantes da vida do Senhor, que lhe deu o 
nome de Pedro: “Eu te digo que tu és Pedro e sobre 
esta pedra edificarei a minha Igreja e as portas do 
inferno não prevalecerão contra ela; e eu te darei as 
chaves do reino dos céus; e tudo o que ligares na terra 
será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra 
será desligado nos céus” (Mt 16, 17-19).

Em princípio, fraco na fé, chegou a negar Je-
sus durante o processo que culminaria em Sua 
morte por crucifixão. O próprio Senhor o con-
firmou na fé após Sua ressurreição (da qual o 

apóstolo foi testemunha), tornando-o intrépi-
do pregador do Evangelho através da des-

cida do Espírito Santo de Deus, no Dia 
de Pentecostes, o que o tornou líder 
da primeira comunidade. Pregou no 
Dia de Pentecostes e selou seu apos-
tolado com o próprio sangue, pois 
foi martirizado em uma das perse-
guições aos cristãos, sendo cruci-
ficado de cabeça para baixo a seu 
próprio pedido, por não se julgar 
digno de morrer como seu Senhor, 
Jesus Cristo. Escreveu duas Epísto-
las e, provavelmente, foi a fonte de 
informações para que São Marcos 
escrevesse seu Evangelho.

Paulo, cujo nome antes da conversão era Saulo ou 
Saul, era natural de Tarso. Recebeu educação esme-
rada “aos pés de Gamaliel”, um dos grandes mestres 
da Lei na época. Tornou-se fariseu zeloso, a ponto de 
perseguir e aprisionar os cristãos, sendo responsável 
pela morte de muitos deles.

Converteu-se à fé cristã no caminho de Damasco, 
quando o próprio Senhor Ressuscitado lhe apareceu e 
o chamou para o apostolado. Recebeu o batismo do Es-
pírito Santo e preparou-se para o ministério.

Tornou-se um grande missionário e doutrinador, 
fundando muitas comunidades. De perseguidor pas-
sou a perseguido, sofreu muito pela fé e foi coroa-
do com o martírio, sofrendo morte por decapitação. 
Escreveu treze Epístolas e ficou conhecido como o 

“Apóstolo dos gentios”.

29 DE JUNHO

São pedro
29 DE JUNHO

São paulo
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O
s jardins do Museu do Ipiranga, projetados no início do 
século XX e executados pelo paisagista belga Arsenius 
Puttemans, foram inspirados em clássicos franceses, 

como os do Palácio de Versalhes.

Segundo memórias do jurista Jorge Americano citadas em “A 
Capital da Vertigem”, de Roberto Pompeu de Toledo, os jardins 
eram verdadeiras obsessões do primeiro prefeito de São Paulo. 
Antônio Prado assumiu em 1899 e ficou no cargo até 1911. A 
praça da República, por sua ordem transformada, virou ponto 
de encontro das famílias depois do jantar; administrado por 
um agrônomo austríaco, o Jardim da Luz ganhou espécies no-
vas de flores e plantas e em seu coreto reformado passaram a 
ocorrer concertos e Prado sempre estava na plateia; no Ipiran-
ga, o prefeito mandou plantar um exuberante jardim na frente 
do museu. “Ela foi inaugurada em 1909 e agora, não bastasse 
a Champs-Elysées replicada na avenida Tiradentes, São Paulo 
tinha também uma Versalhes. O Ipiranga virou um dos pontos 
prediletos para os passeios de fim de semana.”

Chamada de Festa Escolar no Ipiranga, a tela abaixo mostra 
bem como era o local. Pintada em 1912 pelo espanhol Augustin 
Salinas y Teruel, pertence ao acervo da Pinacoteca do Estado e é 
uma das imagens do livro São Paulo – Artes e Etnias, de Percival 
Tirapeli, co-editado pela Imprensa Oficial e pela Editora Unesp. 

Em 1922, como parte das comemorações do centenário da 
independência, o terreno foi rebaixado em 14 metros e foram 
instalados ali 100 chafarizes.

O Edifício-Monumento, conhecido como Museu do Ipiranga 
(Museu Paulista da Universidade de São Paulo), está fechado 
para visitas em função das obras de restauro e modernização. 
O Parque da Independência segue em funcionamento, diaria-
mente das 5h às 20h.

Na época em que foi fechado, há cinco anos, o prédio de 
arquitetura neoclássica, inaugurado em 1892, apresentava di-
versas rachaduras e umidade por trás da tinta plástica que não 
deixa as paredes respirarem. As paredes internas, de tronco de 
palmeira juçara e argamassa, estavam se desmanchando. A pre-
visão é de que o museu seja reaberto em 2022, ano do bicente-
nário da Independência do Brasil.

Os Jardins de Versalhes

Nosso bairro
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Solenidade de 
Corpus Christi

O objetivo da comemoração é resga-
tar a entrada triunfal de Jesus Cristo em 
Jerusalém, dias antes de ser crucificado. 
A festa marca a introdução da Eucaristia 
nas missas. A palavra ‘Corpus Christi‘ é de 
origem latina e significa ‘Corpo de Cris-
to’, que, nas celebrações da Igreja Católi-
ca, é a hóstia consagrada.

A elaboração de tapetes coloridos 
e com flores para a passagem triunfal 
da Eucaristia é uma tradição surgida na 
Bélgica no século XIII. Hoje são utiliza-
dos borra de café, casca de ovo e muita 
serragem colorida para a criação dos 
tapetes, que servem de homenagem à 
passagem da procissão.

Comemore conosco confeccionando um 
tapete com sua família e amigos. Informe-
-se na Secretaria Paroquial.

evento

20 DE JUNHO
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Pastoral

Das “comunidades” para as comunidades

A Importância 
DO DÍZIMO NA 
COMUNIDADE

19 DE MARÇO
Festa de São josé

A 
Pastoral da Comunicação comemora com toda a comunidade 
o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Nos últimos anos, 
cada vez mais a Paróquia Imaculada Conceição vem amplian-

do sua comunicação pela Internet com a modernização de seu site e 
participação nas redes sociais buscando sempre sua base nas palavras 
do Papa: que a internet seja “um lugar rico em humanidade: não uma 
rede de cabos, mas pessoas humanas”.

A adoção de uma identidade visual da nossa Paróquia permite que as 
pessoas reconheçam rapidamente sua Paróquia. No site, é possível uma 
comunicação rápida e direta com a Secretaria, inclusive na solicitação de 
Missas. O site também tem boa leitura nas telas dos smartphones, cada 
vez mais presentes e substituindo computadores de mesa. 

De forma muito dinâmica, a sociedade exige informações mais tem-
pestivas, completas e de fácil acesso. A Pascom, como as demais pas-
torais formada por voluntários, se dedica em regime diuturno para 
levar a informação, cumprindo, assim, seu papel na evangelização.

Que não sejamos nas redes sociais “uma vitrine onde se exibe o 
próprio narcisismo”, mas sim que a Igreja seja “uma rede tecida pela 
Comunhão Eucarística, onde a união não se baseia nos gostos [‘like’], 
mas na verdade, no ‘amen’ com que cada um adere ao Corpo de Cristo, 
acolhendo os outros”. 

Esperamos os “likes” e “compartilhamentos”, afinal, “somos membros 
uns dos outros”.

U
ma das formas de participação dos 
fiéis na Igreja de Cristo é o dízimo, e 
este só faz sentido se entendemos 

que todos os Batizados, sem exceção, são 
chamados a assumir a sua pertença a Cris-
to e à Igreja. Nós não ajudamos a Igreja; 
nós somos a Igreja, e por isso a assumi-
mos, preocupando-nos com a construção 
e manutenção do templo até o anúncio 
implícito do Evangelho.

Batizado que “cruza os braços” e olha 
a Igreja como se ela fosse algo fora de si 
mesmo ainda não compreendeu que, na 
verdade, está tão dentro dela quanto os 
demais batizados, com a diferença de que 
é omisso, enquanto que os outros estão 
conscientes de que são membros de um 
corpo cuja cabeça é Cristo.

Como membros vivos da Igreja, quere-
mos compreender o dízimo como doação 
que nasce da alegria do coração, gratidão 
para com Deus de quem tudo recebemos.

Com o dízimo dou testemunho de um 
estilo de vida cristã, na fidelidade a Deus, 
autor, razão e meta de nossa vida. Com-
preendido dessa forma, ajudo a garantir 
a sobrevivência de todos os serviços e 
organismos da Igreja para que ela possa 
ser servidora do Reino, numa atenção às 
dimensões religiosa, social e missionária.
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Pastoral

Oremos 
ao Sagrado 
Coração 
de Jesus

Meu Sagrado Coração de Jesus, 
em vós deposito toda confiança e 
esperança. 

Vós que sabeis tudo, Pai, o Se-
nhor do Universo, Sois o Rei dos 
Reis, Vós que fizeste o cego ver, 
paralítico andar, o morto voltar a 
viver, o leproso sarar. 

Vós que vedes as minhas afli-
ções, as minhas angústias, bem 
sabeis, Divino Coração, como 
preciso alcançar esta graça: (pe-
de-se a graça com fé).

A minha conversa convosco me 
dá ânimo e alegria para viver, só 
de Vós espero com fé e confiança 
(pede-se novamente a graça).

Fazei, Sagrado Coração de Je-
sus, que antes de terminar esta 
conversa, dentro de nove dias, 
alcance esta tão grande Graça; 
e para Vos agradecer, divulgarei 
esta Graça para que os homens 
aprendam a ter fé e confiança 
em Vós.

Iluminai os meus passos, Sa-
grado Coração de Jesus, assim 
como esta luz está nos ilumi-
nando e testemunhando a nos-
sa conversa. 

Sagrado Coração de Jesus, eu 
tenho confiança em Vós, Sagrado 
Coração de Jesus, aumente ainda 
mais a minha fé.

Amém.
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A s Políticas Públicas consis-
tem nas ações discutidas, 
decididas, programadas e 

executadas em favor de todos 
os membros da sociedade, es-
pecialmente para os mais ne-
cessitados. Elas são da respon-
sabilidade, principalmente, do 
Governo e do Estado. 

No entanto, as Políticas Públi-
cas não são responsabilidade 
somente destes entes, mas de 
todos os envolvidos em deter-
minado problema: consumido-
res, empresários, trabalhadores, 
corporações, centrais sindicais, 
mídia e outros. 

Portanto, participar das discus-
sões e execução das políticas 
públicas é ajudar a construir a 
fraternidade e a resgatar a dig-
nidade de muitos irmãos e irmãs 
(cf. Texto-Base, nn. 8, 9, e 21). 

É neste contexto que entende-
mos o Papa Francisco quando 
fala da dimensão social da evan-
gelização, afirmando: “A política 
é uma das formas mais precio-
sas da caridade, porque busca o 
bem comum” (EG 205).

aconteceuCampanha da Fraternidade

Políticas Públicas

27/04 - Oratório Festivo - 
oficina de Slime 

19/04 - Grupo para o 
Teatro na Celebração 
da Paixão de Cristo

20/04 - Bênção do Fogo - 
Celebração de Páscoa

16/04 - Meditação das sete 
palavras de Jesus Cristo na Cruz

27/04 -Palestra com os pais 
e filhos sobre o silêncio em 
nossas casas.
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sínodo arquidiocesano

O  s documentos que são 
instrumentos de traba-
lho para a realização do 

segundo ano do sínodo arqui-
diocesano são os seguintes:

1) A Carta Pastoral “Sínodo 
Arquidiocesano de São Paulo, 
2018-2020”, do nosso Cardeal 
Odilo Pedro Scherer. Conclama 
a prosseguir e aprofundar o ca-
minho sinodal, em 2019, com a 
realização de uma assembleia 
paroquial ampliada e a realiza-
ção do “Outubro Missionário Ex-
traordinário”, a pedido do Papa 
Francisco.

2) O “Instrumento de traba-
lho para as assembleias sino-
dais nas regiões episcopais – 
2019”, elaborado pela Comissão 
de Coordenação Geral do sínodo 
arquidiocesano. 

3) As “Pesquisas sobre a vida 
e a ação pastoral da Arquidio-
cese de São Paulo”, edição ela-
borada pela Arquidiocese de São 
Paulo/PUC-SP. Esse levantamento 
teve a abrangência dos últimos 
dez anos das atividades e dos 
livros paroquiais, e foi realizado 
em 291 paróquias.

Como podemos constatar, temos 
uma riqueza em mãos.

Padre José Arnaldo Juliano dos 
Santos é Teólogo-Perito do sínodo 

arquidiocesano

ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066

especial

instrumentos
de evangelização

Solenidade da Santíssima Trindade
Oração à Santíssima Trindade

Pai, Filho e Espírito Santo,
Santíssima Trindade, acompanhai-me toda a vida, 
dai-me sempre guarida, tende de mim piedade, 

Pai Eterno, ajudai-me, 
Verbo de Deus, abençoai-me, 

Espírito Santo, alcançai-me proteção, honra e virtude, 
nunca a soberba me ataque 

e sempre busque o bem, 
com a Santíssima Trindade para sempre. 

Amém.

16 DE JUNHO
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Aniversariantes dizimistas de junho 2019

Horário das Missas 

Segunda-feira: 7h 

Terça-feira: 7h

Quarta-feira: 7h, 12h 

Quinta-feira: 7h 

Sexta-feira: 7h, 12h 

Sábado: 16h

Domingo: 8h30, 10h30 e 18h30

1ª Quinta-feira do mês:  
Adoração ao Santíssimo 
Sacramento das 15h às 21h  

1ª Sexta-feira do mês:  
Missa Votiva do Sagrado 
Coração de Jesus às 7h e às 12h

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
Cleiton Tiago Bogas 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

“E qual é o sinal de que um padre está fazendo bem, olhando para a 
realidade com os olhos de homem e com os olhos de Deus? A alegria. 
A alegria. Quando um padre não encontra alegria por dentro, pare 
imediatamente e pergunte o porquê. Peçamos ao Senhor, por intercessão 
de Dom Bosco, hoje, a graça de que os nossos sacerdotes sejam alegres: 
alegres porque têm o verdadeiro sentido de olhar para as coisas da pastoral, 
o povo de Deus, com os olhos de homem e com os olhos de Deus”.

Papa Francisco
(Fonte: www.acidigital.com)

Intenções de oração do mês: 
Estilo de vida dos sacerdotes: Pelos sacerdotes, para que, com a sobrie-
dade e humildade da sua vida, se empenhem numa solidariedade ativa 
para com os mais pobres.
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