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Principal

Férias, descanso escolar... 
que tal uma viagem à casa 
de nossos avós? 

Car@s Paroquian@s,

Mês de Julho para crianças, adolescentes e jovens e 
para muitos de seus familiares é tempo de descanso 
escolar, espaço e tempo para atividades lúdicas, lazer, 
passeio e descanso. Lembro de minha infância quando 
o período de férias de inverno era um tempo todo par-
ticular. Sim, era o tempo de maior contato com nossos 
avós. Desfrutar das guloseimas preparadas pela minha 
avó era algo magnífico para mim e meus irmãos. 

A Igreja Católica celebra, nos últimos dias do mês 
de julho, a memória dos avós de Jesus: São Joaquim e 
Sant’Ana. Pois bem, gostaria de recordar quanto o Papa 
Francisco tem insistido no grande valor da presença 
dos avós na vida das famílias, do carinho e afeto junto 
aos netos em fase de crescimento, da sabedoria acu-
mulada pelos longos anos de vida que podem iluminar 
a consciência dos pais e mães que têm a grande e de-
safiante responsabilidade do testemunho de vida e de 
educação dos(as) filhos(as). Por isso, queridos amigos e 
amigas, oremos para que os avós sejam reconhecidos e 
valorizados em nosso meio, em nossas famílias e comu-
nidades. Mesmo quando enfermos e fragilizados pela 
idade avançada encontrem entre nós, amor, afeto e ale-
gria de compartilharmos com eles(as) a nossa vida em 
família. Parabéns aos avôs e às avós de nossa comuni-
dade paroquial. Sejam abençoados(as) pela intercessão 
de São Joaquim e Sant’Ana. Boas férias de inverno aos 
que poderão desfrutá-las.

Pe. Boris Nef Ulloa - Pároco
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São Joaquim e Sant’Ana, 
avós de Jesus, Deus que olha  
com carinho para os idosos.

O dia 26 de julho é conhecido por 
ser o dia dos avós. Neste dia são 
recordados, com muito carinho, 

os pais de nossos pais, aqueles que com 
um amor ainda mais especial acompa-
nham o crescimento das obras de seus 
filhos em seus netos.

Originalmente, esse dia é dedicado à 
memória de São Joaquim e Sant’Ana, 
avós de Jesus Cristo. De acordo com os 
hagiógrafos, os pais de Nossa Senhora 
receberam o dom da paternidade com a 
idade avançada, mas chegaram a conhe-
cer o Salvador.

No ritual do Sacramento do Matrimô-
nio, especificamente na bênção nupcial, 
há uma bela invocação sobre a longevi-
dade do amor quando se pede para que 
o casal “receba o dom dos filhos, sejam 
pais de virtude comprovada e possam ver 
os filhos dos seus filhos...”, ser avô e avó 
é uma bênção prevista e pedida quando 
um casal celebra o Matrimônio.

Hoje temos avós muito jovens, a preco-
cidade de uma vida de maturidade sem a 
maturidade necessária faz com que mui-
tos pais se tornem avós antes do planeja-
do. No entanto, a imagem mais presente 
em nossos pensamentos quando ouvi-
mos falar de avós é a de alguém idoso.

A velhice é algo inerente à nossa jor-
nada humana. Há músicas populares 
que tratam o tema da velhice com sen-
sibilidade e positividade ; Arnaldo Antu-
nes, por exemplo, diz que “a coisa mais 
moderna que existe nessa vida é enve-
lhecer...”, já Juca Chaves faz um alerta 
aos idosos para que não se achem des-

cartáveis em sua velhice: “Velho é quem 
se ilude que idade é juventude, ser jo-
vem é saber envelhecer...”

Embora a música popular fale de ma-
neira carinhosa sobre a velhice, ninguém 
se mostra mais preocupado com os ido-
sos do que o Papa Francisco.

Em dezembro de 2017, por ocasião do 
encontro com a Ação Católica Juvenil, o 
Santo Padre recordou que “Os idosos re-
presentam a memória histórica de toda 
comunidade, um patrimônio de sabe-
doria e de fé, que deve servir de exem-
plo, mantido e valorizado” .  Essa não foi 
a primeira vez que o Papa recordou aos 
jovens a necessidade de um cuidado mais 
apurado com os idoso s.  E m sua vinda ao 
Brasil por ocasião da Jornada Mundial da 
Juventude, diversas vezes Francisco lem-
brou que devemos condenar a cultura do 
descarte que condena o idoso a uma vida 
de solidão e abandono.

Em um discurso para os avôs e avós, no-
vamente o Santo Padre recordou o peri-
go das instituições em que os mais velhos 
vivem esquecidos, como que escondidos 
e negligenciados. De acordo com Papa 
Francisco, “as casas de idosos deveriam 
ser ‘pulmões’ de humanidade num país, 
num bairro, numa paróquia. ”(2014).

Ao celebrar os avós de Jesus Cristo e 
os nossos avós, somos chamados a olhar 
com carinho para os que nos precederam 
na fé, na esperança e hoje podem ser os 
destinatários de nossa caridade, de nosso 
amor repleto de gratidão.

Pe. Pedro Luiz Amorim Pereira
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notícia

A
mábile Lucia Visintainer nasceu em 
Trento (norte da Itália), no dia 16 de 
dezembro de 1965 e aos dez anos 

imigrou com sua família e com outras da 
região de Trento para a cidade de Nova 
Trento, Santa Catarina.

Em 1888 ela teve o primeiro de três so-
nhos com a Virgem Maria. Nesses sonhos, 
Nossa Senhora lhe disse do ardente de-
sejo que Amábile começasse uma obra. 
12 de julho de 1890 é a data que marca a 
fundação da obra de madre Paulina que, 
aos 25 anos, abraçou sua vocação religio-
sa juntamente com suas jovens amigas e 
transformou um velho casebre que lhes 
foi oferecido na casa de acolhida “Hospi-
talzinho São Virgílio”.

Em 1895 pediu e obteve autorização 
para fundar a primeira congregação 
feminina no Brasil, mais tarde conheci-
da como “Congregação das Irmãzinhas 
da Imaculada Conceição” e recebeu o 
nome de Irmã Paulina do Coração Ago-
nizante de Jesus.

Em 1903, Madre Paulina foi chama-
da para estender sua obra a São Paulo 
e logo deu início a uma obra de as-
sistência aos filhos de ex-escravos, 

localizada junto ao Santuário Sagrada 
Família, no bairro do Ipiranga. Era o 
Asilo da Sagrada Família.

No ano de 1905 ela deu início à fun-
dação da Santa Casa da Misericórdia 
de Bragança Paulista. E, em 1909, as 
dirigidas de Madre Paulina passam 
a administrar, ainda em São Paulo, a 
Casa de Saúde Dr. Homem de Mello, 
localizada no Bairro das Perdizes. Foi 
ainda nesse ano que Madre Paulina 
assumiu a direção da Santa Casa de 
Misericórdia de São Carlos do Pinhal.

Em consequência da diabete sofreu 
sucessivas amputações e chegou à 
cegueira. No dia 9 de julho de 1942, 
ela falecia. Estava com 77 anos e tinha 
cumprido sua missão. 

O papa João Paulo II celebrou sua be-
atificação em 1991, em visita ao Brasil. 
Sua canonização aconteceu em 2002, 
pelo mesmo Papa. Em sua homenagem 
foi erguido o Santuário de Santa Paulina, 
em Vígolo, Nova Trento, Santa Catarina.

“Vamos passo a passo, sempre em 
frente!” (Santa Paulina)

Santa paulina

Campanha da Fraternidade

ECA - Estatuto 
da Criança e do 
Adolescente

A Campanha da Fraternidade 
2018 convida à superação da 
violência. O assunto é de in-

teresse de todos e atinge a todos.

Mas, o que cada um de nós pode 
fazer para superar a violência e 
construir a paz?

Confira as ações e atitudes rela-
cionadas ao Estatuto da Criança 
e Adolescente.

São ações que você, sua comuni-
dade ou grupo possam se identi-
ficar e assumir como compromis-
so nesse ano.

• Denunciar a violência sexual 
contra crianças e adolescentes;

• Promover parcerias com os 
Conselhos Tutelares (CT), Con-
selho Municipal da Criança e 
Adolescente (CMDCA), Con-
selho de Alimentação Escolar 
(CAE) e Pastoral do Menor;

• Defender o ECA como caminho 
para a superação da violência;

• A partir da Doutrina Social da 
Igreja, promover debates en-
volvendo as secretarias de in-
clusão, cidadania, direitos hu-
manos e conselhos de direitos 
para buscar formas de supera-
ção da violência.

9 DE JULHO
Festa de Santa Paulina
(veja na última página 
onde comemorar)
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nosso bairro

D
urante 350 anos, a região do Ipi-
ranga foi considerada improdu-
tiva, abrigando apenas sitiantes 

chacareiros, criadores de porcos, de ca-
bras e de vacas, ferreiros e tropeiros. 

O que separava o Ipiranga da zona 
urbana era um córrego que existiu no 
lugar onde hoje é a rua dos Lavapés. 
Lá, os tropeiros e viajantes que entra-
vam na cidade pela baixada da Glória, 
tinham o hábito de dar de beber aos 
animais e de lavar os pés e colocar 
seus calçados para ir à cidade.

Na época da Independência, quem 
saísse do centro de São Paulo para San-
tos passava pela rua Tabatinguera, onde 
ainda está a Igreja de Nossa Senhora da 
Boa Morte; depois percorria a rua do 
General Glicério (hoje rua do Glicério) 
até cruzar o Tamandauatey (hoje rio Ta-
manduateí, canalizado para outro local); 
percorria a tortuosa rua dos Lavapés até 
o atual Largo do Cambuci; caminhava 
depois pela atual Rua da Independên-
cia e um caminho próximo à atual Av. 
Dom Pedro I, cruzando o riacho do Ipi-
ranga; logo após passava pelo Pouso 
do Ipiranga e venda do Alferes, para de-
pois atingir ponto onde hoje existe um 
marco de légua assinalando onde era 
o início do antigo Caminho do Mar, na 
atual Rua Silva Bueno. Bem mais adiante 
passava pela frondosa árvore das Lágri-
mas, ainda existente e precariamente 
preservada, onde pessoas, à sua som-
bra, choravam ao se despedirem da-
queles que iam viajar para longe. Não é 
por acaso que Dom Pedro I, chegando 
de uma viagem por Santos, proclamou 
a independência do Brasil em 1822, às 
margens do riacho do Ipiranga. 

O Conde José Vicente de Azevedo foi 
um grande incentivador da criação da 
Avenida Nazaré e da chegada do bon-
de à região. A construção do Museu do 

Os caminhos do Ipiranga

Ipiranga (Museu Paulista), iniciada em 
1890 e finalizada em 1895, e da linha de 
bonde de tração animal que atravessa-
va o Cambuci, em 1892, ligando o cen-
tro da cidade ao museu, valorizou as 
chácaras da região que começaram a 
ceder espaço à exploração imobiliária. 
Depois do Cambuci as mulas eram de-
senganchadas e os bondes passavam a 
ser puxados por locomotivas a vapor e 
para isso foi necessário o aterramento 
de parte da Rua Independência, atual 
Av. Dom Pedro I.

No início do século XX a terra era ven-
dida a preços irrisórios, fator preponde-
rante que influiu na escolha, por parte 
de determinados grupos econômicos, 
da instalação de suas fábricas nessa re-
gião, beneficiadas pela Estrada de Ferro 
Santos-Jundiaí (1867) no escoamento 
rápido dos produtos industrializados. 
Em 1904, foram inauguradas no bairro 
as linhas percorridas por bondes movi-
dos à tração elétrica: a linha “Ipiranga” 
e a linha “Fábrica” ofereceram serviços 
para a população até 1967. Em 1905 já 
existiam 19 fábricas empregando quase 
7 mil operários. A posterior inauguração 
da estrada Anchieta, em 1947, acelerou 
a ocupação industrial.

A primeira indústria construída foi a 
Irmãos Falchi, no ramo da cerâmica. Em 
1905, a Sacoman Frères e Cerâmica Vila 
Prudente tornaram-se suas concorren-
tes. Em 1907, no terreno onde o italiano 

Marchesini possuiu e explorou Olaria 
durante 20 anos, foi fundada a Fábrica 
de Linhas Corrente Ltda. por um grupo 
de ingleses. Esta firma, e mais a Fiação 
Tecelagem e Estamparia Ypiranga Jafet 
S.A., organizada em 1906, e a fábrica de 
Ferro Esmaltado Sílex, constituída em 
1909, formavam as três principais indús-
trias do bairro e mantinham, em 1915, 
cerca de 1.535 operários. 

Na década de 30, linhas de jardineiras 
serviam a região: a população do Ipiran-
ga era de 12 mil habitantes; em 1934, já 
somava 40.825. Depois vieram os ôni-
bus. Em 1950, o então chamado “Bair-
ro Operário” desponta como um dos 
mais industrializados da cidade. A partir 
desta década, instalam-se as primeiras 
grandes montadoras, tais como a Ford, 
a Volkswagen e a Vemag, entre a Rua do 
Manifesto e a estação ferroviária.

Em 1954, foram instaladas as linhas 
de ônibus elétrico que servem o bairro, 
hoje considerados opção de baixo cus-
to para sistemas de transportes sobre 
pneus não poluentes. 

A chegada de outros meios de 
transporte coletivo, como o metrô, 
atraiu à região muitas pessoas em 
busca de cultura, lazer e ensino. 
Diante disso, a expansão imobiliária 
foi inevitável, e aquele cenário vazio 
encontrado em imagens antigas do 
Ipiranga é hoje irreconhecível. 
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sínodo arquidiocesano

N o mês em que se comemora 
os avós de Jesus e os nossos, 
os jovens crismandos da Pa-

róquia Imaculada Conceição, em 
reunião do grupo sinodal,  expõem 
suas preocupações e propõem visi-
tas às famílias e idosos.

Eles destacam que já existe inicia-
tiva de caridade pastoral, todavia 
precisa de maior envolvimento e 
comprometimento das pessoas e, 
para tanto, é necessário o convite 
e o chamamento através de abor-
dagem direta e com as partilhas de 
experiências já feitas.

Entre as ações, dão destaques às 
visitas ao Hospital Alvarenga, cele-
bração da Eucaristia ou da Palavra, 
semanalmente, no Cora Residen-
cial Senior, visita à comunidade do 
Boqueirão, campanha do cobertor, 
distribuição de pão e leite aos mo-
radores de rua e evangelização no 
metrô, além de incrementar a cam-
panha de alimentos mensal.

Viva nossos jovens! Viva os avós!

As histórias contadas pelos nossos 
avós são lições de vida que o tempo 
não apaga.

26 de julho
Dia dos avós 
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Ano do laicato 

Sal da Terra e 
Luz do Mundo 
(Mt 5,13-14)

S er sal da terra e luz do 
mundo significa ter uma 
vida que glorifica a Deus 

e leva outras pessoas a seguir 
Jesus. As boas obras podem ser 
muito pequenas mas têm um 
efeito muito grande. Todo cris-
tão leigo é chamado para ser 
sal da terra e luz do mundo.

No sermão da montanha, Jesus 
disse aos seus discípulos que 
eles eram o sal da terra e a luz 
do mundo. Jesus explicou o que 
isso significa:

A função do sal é dar sabor à 
comida mas o sal que tem mui-
tas impurezas perde essa quali-
dade. O sal sem sabor é jogado 
fora porque é inútil (Mateus 
5,13).  Nossa vida deve ser como 
o sal. Boas ações têm grandes 
efeitos, por menores que essas 
ações sejam. 

Quando alguém acende uma 
candeia, não esconde a luz mas 
coloca a candeia em algum lu-
gar onde pode iluminar a sala 
toda (Mateus 5,14-16). Da mes-
ma forma, nossas vidas devem 
iluminar todos à nossa volta. 

Como participar do AO 
aqui na Imaculada? 
Ser um membro do Apostolado da Oração é, antes de tudo, um 
chamado que se sente com o coração. Caso alguém queira par-
ticipar, queira conhecer melhor, pedimos que deixe seu nome e 
contato na secretaria paroquial. A partir disto, faremos um cami-
nho de conhecimento. Nossas reuniões acontecem normalmente 
na última quarta de cada mês.

dicas

apostolado

Rugas  
Pablo Roca

Livro do mês

Filme do mês Gran Torino  
Direção: Clint Eastwood 

Uma das obras mais importantes de Clint 
Eastwood. É possível ver algo quase que au-
tobiográfico no filme que conta a história de 
um idoso, veterano de guerra e cheio de pre-
conceitos que se vê obrigado a repensar sua 
visão sobre o mundo.

A novela gráfica aborda o envelhecimento, a solidão e a 
amizade através da história de Emílio, um idoso internado 
em um asilo para idosos porque sofre de Alzheimer. Apesar 
do esquecimento contínuo, as emoções mais intensas so-
brevivem e são preservadas como um tesouro escondido 
em uma ilha distante.

ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066



Horário das Missas 

Segunda-feira: 7h 

Terça-feira: 7h

Quarta-feira: 7h, 

Quinta-feira: 7h 

Sexta-feira: 7h, 

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 Julho 2018

Alcídia Miranda Moreira

Ana Maria Cardoso Paziani

Carlos Roberto Lisboa de Camargo

Cleide G. Anichini

Cristiane dos Santos Barbosa

Flavia Birigui Reis

Izabel Aparecida de Barros de Souza

Julio Cesar Madi

Maria Aparecida de Almeida

Maria de Fátima Gurgel

Mario Zidan Junior

Mauro da Conceição

Rejane Maria Luiz Teixeira/Hugo

Renato Gabriel Leal

Rosangela Favaretto Gil

Vilma Gilbberti Ribeiro de Souza

Wanderluce Maria da Silva

Palavra do Papa

“Não se pode evangelizar em teoria. A evangeli-
zação é um pouco corpo a corpo, pessoa a pessoa. 
Parte-se da situação, não das teorias. E anuncia Je-
sus Cristo, e a coragem do Espírito o impulsiona a 
batizá-lo. Vai além, vai, vai, até que sente que aca-
bou a sua obra. Assim se faz a evangelização”.

Papa Francisco
(Fonte: www.vaticannews.va)

Intenções de oração do mês:
O Papa pede rezar em julho pelos sacerdotes em sua missão pastoral, para 
que aqueles “que vivem com dificuldade e na solidão o seu trabalho pastoral se 
sintam ajudados e confortados pela amizade com o Senhor e com os irmãos”.


