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Principal

A paz esteja convosco!

Há coisas belas no mês que acaba de chegar. 
Uma delas acontece no dia 9 de julho: neste dia ce-
lebramos a memória de Santa Paulina que é nossa 
vizinha de rua! Afinal de contas, boa parte de sua 
vida foi vivida muito próximo a nós. Convido-lhes 
a participar de alguma das Eucaristias celebradas 
no dia 9 na Capela Sagrada Família e, por lá, separe 
uma prece carinhosa pelas Irmãzinhas da Imacula-
da Conceição e por seu apostolado.

 
Julho também é tempo de celebrarmos São Joa-
quim e Santa Ana, os avós de Jesus, e agradecer-
mos a Deus por todos os avós. Se você os tem por 
perto, reserve o dia 26 para partilhar um pouco 
de vida com eles. Estejam certos de que farão um 
grande bem!

 
Por fim, em julho, o frio se intensifica, convido-lhes 
a exercer a caridade que brota do Evangelho nas 
campanhas de agasalho espalhadas por toda a 
cidade. Caso queira, também recebemos suas do-
ações para serem levadas à frente. Ande sempre 
com alguma blusa extra no carro para que você 
possa ajudar ao Senhor Jesus que nos interpela no 
sofrimento dos pobres.

 
Todo o tempo é tempo de fazer o bem. Nunca nos 
esqueçamos disso.

Que Deus nos ajude na jornada.

Pe. Pedro Luiz Amorim Pereira

Editorial
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N
o Brasil e em Portugal, o dia 26 de julho é a data escolhida para 
homenagear pessoas muito especiais: é o Dia dos Avós. Diferen-
temente do Dia das Mães e do Dia dos Pais, que sempre são em 

domingos, o Dia dos Avós tem essa data fixa, e a cada ano cai em um dia 
da semana. Essa data comemorativa tem origens religiosas. O dia 26 de 
julho é Dia de Sant’Ana e de São Joaquim. Na tradição católica eles são os 
pais de Maria, e, portanto, os avós de Jesus. Por isso esta é a data escolhi-
da para celebrar todos os avôs e avós. 

O modo como os avós educam traz importantes benefícios para uma 
criança. Por quê? Porque os avós que cuidam dos seus netos transmitem 
a eles diversos ensinamentos:

• Tradições e histórias familiares: as crianças ficam impressionadas ao saber 
que seus pais foram pequenos um dia.

• Canções, jogos e contos de antigamente que estão cheios de beleza e ensi-
namentos. 

Por outro lado, tanto sua posição familiar como sua experiência de vida acu-
mulada garantem um modo de criação que é muito positivo para as crianças. 
Isso se dá dessa forma porque os avós tendem a:

• Ter mais paciência e estressar-se menos no cotidiano. Isso lhes permite se-
rem mais afetuosos com as crianças e lhes mostrarem de maneira constante um 
interesse afetivo através de uma relação empática.

• A comunicação emocional é um pilar básico que permite aos netos se senti-
rem muito mais compreendidos por seus avós que por seus pais.

• Ao mesmo tempo os avós são muito menos críticos e focam mais em coisas 
boas que em coisas ruins, destacando assim os pontos fortes da criança mais 
que seus pontos fracos.

• Outra bonita característica do modo de educar dos avós é que eles ajudam 
os netos a adquirir independência dos pais, assim como a se socializar com pes-
soas de diferentes idades.

• Diante de uma situação de crise e instabilidade familiar, os avós são um 
apoio emocional indispensável aos netos.

Mas não só os avós deixam marcas no coração, os netos também trazem vi-
talidade, alegria e apoiam seus avós de maneira muito importante. Cuidar dos 
netos significa para os avós redescobrir o lado surpreendente do mundo, a ino-
cência e o amor mais incondicional.

Fonte: amenteemaravilhosa.com.br

DIA DOS AVÓS
Os avós têm doutorado em amor
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pastoral

evento

crônica

 Feira do Livro de Lisboa 2019

definição 
sobre a Fita 
DO Apostolado
da oração

votos perpétuos

19 DE MARÇO
Festa de São josé

O Diretor Nacional da Rede Mundial 
de Oração do Papa (Apostolado da 
Oração), depois de consultar direto-

res e coordenações do AO de várias dioce-
ses do Brasil, DEFINE que, a partir de  03 de 
dezembro de 2019, festa de São Francisco 
Xavier e data festiva dos 175 anos do nas-
cimento do Apostolado, todos os mem-
bros do Apostolado passam a usar 
apenas a FITA LARGA (deixando de exis-
tir, portanto, a fita estreita para seus mem-
bros). Assim manteremos a unidade visual 
do nosso serviço eclesial que somente no 
Brasil conta com quase 3 milhões de pesso-
as, oferecendo suas vidas pela missão.

Pe. Elioman Pibeiro - Diretor Nacional 

R
ezemos 
pela Irmã 
Marina, das 

Irmãs Missionarias 
de Nossa Senhora 
de Fátima, minis-
tra da eucaristia 
em nossa paróquia 
que realizará seus 
Votos Perpétuos 
em uma missa no 
dia  26 de julho, às 
11h em Araruama,  
Rio de Janeiro.

“A honra do editor é lutar por livros que ensinem, enriqueçam e de-
fendam”. Esta frase é de Manuel Alberto Valente, diretor editorial 
do maior complexo editorial de Portugal, o Grupo Porto, que há 40 

anos procura colocar no mercado livros que possam ensinar e enriquecer os 
conhecimentos das pessoas e sempre apresentando um viés de valores, espe-
cialmente de família.

Mas o que se vê é uma completa inversão de valores culturais. O hábito da 
leitura, especialmente a leitura física tendo o livro como companheiro diário, 
já há muitos anos tem perdido adeptos que optam por programas de televi-
são, filmes de canais pagos e passatempo na internet. 

Cada vez mais os bons livros estão sendo deixados de lado e trocados por 
estes passatempos, e, quando se faz necessário uma análise de um assunto 
com base seja técnica ou uma reflexão sobre prosa ou verso, os escritores são 
deixados de lado e a consulta é feita na internet onde nem sempre as informa-
ções são dignas de credibilidade. 

Esta é uma tendência que se verifica nos países da Europa e em outros conti-
nentes e, por esta razão, a literatura tem perdido espaço, tanto que as livrarias 
têm se valido de expedientes como colocar em suas atividades um café, jogos, 
outros entretenimentos para compensar a perda dos leitores. Felizes aqueles 
que permanecem fiéis às leituras de cabeceira.

João Aparecido da Luz - escritor diretamente de Lisboa

26 DE JULHO
Às 11h  em 

Araruama - RJ
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Atenção: você é empresário ou 
sonha em ser EMPREENDEDOR?

N
ós da Pastoral do Empreendedor estamos aqui para apoiá-lo em seus 
desafios! Não é sempre fácil conciliar: vida pessoal e tornar realidade 
um sonho de empresa sustentável. Viver sua espiritualidade, mantê-la 

em equilíbrio e ser ainda um bom pai/mãe/cônjuge/filho. Divida conosco o 
que está pesado, veja que com a troca de experiências as coisas podem se 
tornar muito mais fáceis para você. Onde, como e quando podemos ajudar:

• Vamos rezar juntos!
Todo primeiro domingo do mês às 18h30 na missa do empreendedor com 
benção de velas e outros pertences de seu negócio; 

• Vamos aprender e trocar ideias!
Todo segundo sábado do mês às 16h em atividades como: palestras sobre 
temas diversos, conversa e troca de experiências,

• Vamos nos desenvolver enquanto pessoas e líderes!
Em aconselhamentos e atendimentos de coaching profissional e empresarial, 
previamente agendados via secretaria paroquial (11 2914.4066).

 
Juntos somos mais fortes!
 
Para mais informações:
Cristina  - coordenadora  
Tel: (11) 97329.0466
Email: pastoraldoempreendedor.imac@gmail.com

evento

Jesus nos chama a estar em 
sua presença e viver de ma-
neira intensa uma verdadeira 
experiência de Deus.

Não perca essa oportunida-
de maravilhosa de mergulhar 
na presença de Deus e liber-
tar-se das tristezas, angústias, 
rancores, inseguranças, en-
fim recuperar a estabilidade 
emocional e adquirir nova-
mente a alegria de viver!

15 sessões 
de 2 horas cada, 
uma vez por semana

inscrições na secretaria

OFICINAS DE 
ORAÇÃO E VIDA

06 DE AGOSTO DE 2019
TERÇAS, ÀS 19H30
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Nos dias 31 de maio, 01 e 02 
de junho, realizou-se no 
Seminário Santo Antônio, 

na cidade de Agudos, Município 
localizado no centro-oeste do 
Estado de São Paulo, a avaliação 
anual da Campanha da Fraterni-
dade 2019, do Regional Sul 1 da 
Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB).

Segundo a Coordenação Estadual 
da Campanha da Fraternidade, da 
CNBB, “o destaque nas avaliações 
dos oito sub-regionais em que se 
dividem o Estado de São Paulo foi 
a boa aceitação do tema na socie-
dade, com empenho dos leigos e 
reflexos, por exemplo, nos conse-
lhos municipais de direitos.

Focado em um primeiro momen-
to no objetivo geral da CF 2019 
 –estimular a participação em po-
líticas públicas, à luz da Palavra de 
Deus e da Doutrina Social da Igre-
ja para fortalecer a cidadania e o 
bem comum, sinais de fraternida-
de, o encontro procurou dar mais 
subsídios aos agentes diocesanos 
da campanha, com o acompanha-
mento do bispo referencial, Dom 
Eduardo Vieira dos Santos, e man-
tendo vívido o lema ‘Serás liberta-
do pelo direito e pela justiça’.”

Cláudia Ghirotti

eventoCampanha da Fraternidade

“N
ós participamos da primeira jornada de casais organizada pela Pastoral 
Familiar da Imaculada Conceição em 2018, e foi uma experiência muito 
enriquecedora. Por isso, quisemos participar da segunda Jornada no dia 

26 de maio de 2019.

Na correria do dia-a-dia, mesmo sendo casados e estando juntos todos os dias, 
a tendência é que os assuntos de nossas conversas girem em torno do trabalho, 
dos compromissos futuros, dos assuntos do cotidiano. Raramente paramos para 
conversar sobre nós, nossos sentimentos, nosso relacionamento (com o cônjuge 
e com Deus). E a jornada de casais nos proporcionou exatamente isso. 

Assistimos palestras, relatos e partilhamos em grupo nossas dúvidas e expe-
riências (auxiliamos e fomos auxiliados, aprendemos e ensinamos e, sobretudo, 
convivemos e compartilhamos). Saímos do encontro com a certeza de que não 
estamos sós, que temos irmãos que nos acolhem e que Deus sempre olha por 
cada família, independente de como ou há quanto tempo ela existe. 

Muito obrigado à Pastoral Familiar pela organização e carinho! 

Que venham as próximas jornadas! 
Fabiana e Julio

II Jornada de casais
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sínodo arquidiocesano

As regiões episcopais da Ar-
quidiocese de São Paulo se 
preparam para a segunda 

sessão das Assembleias Regio-
nais do sínodo arquidiocesano, 
que acontece nos meses de ju-
nho e julho.

Conforme explica o Regulamen-
to das assembleias regionais 
do sínodo, essa sessão tem a 
finalidade de “analisar e refletir 
sobre a vida e missão da Igreja 
nas regiões, para elaborar um 
diagnóstico da realidade eclesial 
regional nos seus aspectos de 
comunhão e participação, indi-
cando avanços e desafios pasto-
rais e missionários”. 

Para isso, essa sessão conta com 
um momento preparatório, que 
permite uma participação amplia-
da das diversas organizações ecle-
siais presentes nas regiões. “Esse 
momento preparatório é a opor-
tunidade de cada organização 
pastoral avaliar a sua caminhada à 
luz das questões levantadas pelo 
sínodo e, ao mesmo tempo, per-
ceber o quanto cada uma delas 
está, de fato, inserida na vida da 
paróquia, do setor e da região”, 
explicou o Padre José Arnaldo Ju-
liano dos Santos, Teólogo-Perito 
do sínodo arquidiocesano.

ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066

Segunda sessão 
das assembleias

aconteceu

25/05  - Celebração da 
Coroação de Nossa Senhora 
com as crianças da catequese

09/06 - Jovens da paróquia 
no palco da Festa Junina do 
Arraiá PUC Imaculada

03/06  - Primeiro encontro 
do grupo da Rede de Apoio 
Materno Imaculada

19/06 - Confecção dos 
tapetes na preparação para a 
celebração de Corpus Christi



Aniversariantes dizimistas de julho 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

Alcídia Miranda Moreira
Ana Maria Cardoso Paziani
Carlos Roberto Lisboa de Camargo
Cleide G. Anichini
Cristiane dos Santos Barbosa
Denis Matuguna
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
Renato Gabriel Leal
Rosangela Favaretto Gil
Vilma Gilbberti Ribeiro de Souza
Wanderluce Maria da Silva

Palavra do Papa
“A injustiça e a falta de oportunidades tangíveis e concretas por trás 

de tanta análise incapaz de se colocar nos pés dos outros, também é 
uma forma de gerar violência: silenciosa, mas violência.

Não há democracia com fome, nem desenvolvimento com pobreza, 
nem justiça na inequidade. Quantas vezes a igualdade nominal de 
muitas de nossas declarações e ações não faz nada além de esconder 
e reproduzir uma desigualdade real e subjacente e revela que está 
diante de uma possível ordem fictícia.” 

Papa Francisco
(Fonte: www.acidigital.com)

Intenções de oração do mês: 
Universal: Para que todos aqueles que administram a justiça operem 
com integridade e para que a injustiça que atravessa o mundo não tenha 
a última palavra.


