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Principal

Chamados à vivência transformadora do Amor…

Caríssimos irmãos e irmãs, 
Paroquianas e paroquianos,

O mês de Agosto para nós católicos, há muitos 
anos, é caracterizado pela reflexão e oração pelas 
vocações. Além da vida sacerdotal e da consagração 
religiosa, há o chamado a constituir famílias cristãs, 
espaço favorável para gerar vida capaz de oferecer à 
humanidade uma nova esperança, mesmo em tem-
pos de provação e incertezas. 

A vivência do serviço por amor, em favor da hu-
manidade, sente-se mais necessária em tempos de 
prova e tribulação. Em tempos de pandemia, com a 
triste marca de 90.000 falecidos (oficiais), nosso país 
parece caminhar rumo a uma meta que nunca po-
deríamos ter vislumbrado. Em meio à quarentena 
que se alonga e a vacina que não chega (incerto é 
também isto) o isolamento social parece ser a única 
saída para tentar diminuir os resultados negativos 
de um percurso acidentado frente à pandemia.

Contudo, isolamento social não significa amar 
menos ou não amar. Pelo contrário, como cristãos 
reconhecemos que hoje, mais do que nunca, somos 
interpelados a viver o amor de forma criativa, so-
mos e continuaremos sendo vocacionados ao amor. 
O distintivo, o selo, a marca por excelência da vida 
cristã é o amor que se coloca a serviço do próximo. 
Que o Senhor transfigurado e nossa oração em favor 
dos cristãos perseguidos nos ajudem a crescer na 
consciência de que somos irmãos universais. Amém! 

Pe. Boris A. Nef Ulloa
Administrador Paroquial

editorial
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ASSUNÇÃO 
DE MARIA
RAINHA DO CÉU E MÃE DA IGREJA

N
ão há maior glória do que a que 
recebeu Maria, escolhida para 
ser a mãe de Jesus, o Filho de 

Deus. De seu ventre virginal nasceu 
o Salvador da humanidade. Por isso, 
Deus lhe reservou a melhor das re-
compensas. Terminado seu tempo de 
vida terrestre, Maria foi “assunta”, isto 
é, levada ao céu em corpo e alma. O 
que a tradição cristã diz é que Ela nem 
mesmo morreu, apenas “dormiu”. Nar-
ra também que foram os anjos Gabriel 
e Miguel que A levaram ao céu. Deus 
queria conservar a integridade do cor-
po daquela que gerou seu Filho.

A solenidade da Assunção da Virgem 
Maria existe desde os primórdios do 
catolicismo. No início era celebrada a 
Dormição de Nossa Senhora. Esta festa 
veio a ser oficializada para os católicos 
orientais no século VII com um edito 
do imperador bizantino Maurício. No 
mesmo século a festa da Dormição foi 
introduzida também em Roma pelo 
Papa Sérgio I, de origem oriental. Foi 
em 687, quando, em procissão, foi até 
a basílica de Santa Maria Maior, cele-
brar o Santo Ofício. Mas foi preciso 
transcorrer um outro século para que 
o nome “dormição” cedesse o lugar 
àquele mais explicito de assunção”, 
usado até os nossos dias.

Em 1950 foi solenemente definido este 
dogma de Maria, pelo Papa Pio XII. Pela 
singular importância de Sua missão como 
Mãe de Jesus, Maria não só foi proclama-
da Rainha do céu, quando levada para 
viver ao lado de Deus, mas proclamada 
Mãe da Igreja, portanto de todos nós.

Na Assunção da Virgem Maria, vemos 
a nossa esperança de ressurreição já re-
alizada. Nela a Igreja atinge a plenitude 
do triunfo final, a vitória definitiva sobre 
a morte e o mal. Por isto esta festa é uma 
das solenidades mais comemoradas pelos 
católicos. Depois da Assunção, Nossa Se-
nhora com maternal benevolência partici-
pa com Sua oração e intercessão na obra 
de seu Filho: a salvação da humanidade. 
Ela que é a mediadora de todas as graças.

Oração à Nossa Senhora 
da Assunção

Ó dulcíssima soberana, Rainha dos 
Anjos, bem sabemos que, miserá-

veis pecadores, não éramos dignos 
de vos possuir neste vale de lágri-
mas, mas sabemos também que a 

vossa grandeza não vos faz esque-
cer a nossa miséria e, no meio de 
tanta glória, a vossa compaixão, 
longe de diminuir, aumenta cada 

vez mais para conosco.

Do alto desse trono em que reinas 
sobre todos os anjos e santos, volvei 
para nós os vossos olhos misericor-

diosos; vede a quantas tempestades 
e mil perigos estaremos, sem cessar, 

expostos até o fim de nossa vida! 
Pelos merecimentos de vossa bendita 

morte obtende-nos o aumento da 
fé, da confiança e da santa perse-

verança na amizade de Deus, para 
que possamos, um dia, ir beijar os 

vossos pés e unir as nossas vozes às 
dos espíritos celestes, para louvar e 

cantar as vossas glórias eternamente 
no céu.  Assim seja.

Fontes: www.arquisp.org.br

http://www.arquisp.org.br/liturgia/santo-do-dia/assuncao-da-virgem-maria
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19 DE MARÇO
Festa de São josé

Curiosidade

Quando é o seu onomástico (dia do nome)?

O onomástico é uma comemoração ligada às religiões 
católica e ortodoxa. Ela acontece desde a Idade Mé-
dia, quando grandes festas eram celebradas em ho-

menagem a mártires e santos no dia do aniversário de sua 
morte (em algumas culturas pode ser dia do nascimento). 
Até hoje no Brasil temos algumas festas assim, quem não 
conhece a festa de São João? Entretanto, essa é uma tradi-
ção também adotada por alguns países protestantes, como 
a Inglaterra e os países escandinavos.

Antigamente, a celebração do onomástico era até mais im-
portante do que o próprio aniversário, pois acreditava-se que 
o santo com o seu nome seria como seu modelo, uma inspira-
ção. Por esse motivo muitos pais escolhiam o nome dos filhos 
baseado na história de vida de determinado santo ou mártir.

Com o passar do tempo, o costume de se festejar o ono-
mástico foi perdendo importância e hoje são poucas as 
pessoas que fazem algum tipo de comemoração nesta 
data. Ainda assim, onomástico é algo conhecido em quase 
todos os países europeus.

Na Polônia chama-se Imieniny, na Alemanha, Namenstag, 
na Finlândia, Nimipäivä e na Suécia, Namnsdag. Um dos 
países em que a tradição até pouco tempo era muito forte 
é a Eslováquia, onde até alguns anos atrás os pais só po-
diam registrar os filhos com um nome que constasse no 
calendário oficial de nomes do país. O calendário de no-
mes varia de país para país, sendo apenas alguns nomes 
celebrados de forma universal.

NA ITÁLIA E NA NOSSA FAMÍLIA

Na Itália, um país de população majoritariamente cató-
lica, costumava-se dar muita importância ao onomástico. 
Como já mencionei acima, em algumas regiões – especial-
mente no sul – poderia ser até mesmo mais importante 
que a comemoração do aniversário. Mas desde meados do 
século passado essa tradição vem perdendo espaço, seja 
por uma laicização cada vez mais forte dos indivíduos, seja 
mesmo por um abandono das antigas tradições em favor 
de novos costumes.

Perguntando a amigos e conhecidos que moram em dife-
rentes regiões da Itália, notei que hoje realmente são poucas 
as famílias que se recordam tal data. A família do meu ma-

rido, ainda que do norte italiano, é uma dessas poucas que 
dá algum significado a ela. Um amigo de Milão sequer sabia 
qual era o seu onomástico, o que sua namorada ischitana 
(proveniente da Ischia, ilha no sul da Itália) achava realmente 
estranho e fez questão de assinalar a data. Em algumas cida-
des se encontram cartões de felicitações pelo onomástico 
em papelarias, em outras sequer se fala no assunto.

Sendo um costume ultrapassado ou não, acho a ideia de 
se lembrar a data um tanto simpática. Meus sogros logo 
fizeram questão de descobrir quando era o meu onomás-
tico, o que nos dias de hoje com internet é muito fácil – a 
propósito é 6 de fevereiro, dia de Sant’Amando de Maas-
tricht. Para alguns nomes existe mais de um onomástico 
possível, ou seja, mais de um santo/beato/mártir com o 
nome. Porém existem nomes que não se encontram no ca-
lendário litúrgico. Tanto para mim como para a nossa filha 
existe mais de uma possibilidade, e acabamos escolhendo 
um pela data, mas poderíamos ter escolhido pela história 
do(a)  santo(a). Para quem não tem nenhum, pode come-
morar no dia de todos os santos (1/11).

MAS COMO É A COMEMORAÇÃO?

Hoje as poucas pessoas que comemoram o onomástico 
nada mais fazem do que desejar felicidades ao celebrado 
do dia. Em italiano se diz “Auguri di buon onomastico!“, seja 
pessoalmente, por um telefonema ou por mensagem. A avó 
do meu marido costumava dar um dinheirinho aos netos e 
bisnetos nos seus dias (isso até mesmo depois de grandes, 
afinal vó é vó, né?). Ela, por sua vez, recebia um buquê de flo-
res dia 26/7, dia de Santa Ana. No onomástico do meu sogro, 
minha sogra sempre cozinha um de seus pratos preferidos. 
Como ela não o faz normalmente em nenhuma outra oca-
sião, todos nós ansiamos pela data. Afinal, na Itália tudo é 
uma ótima desculpa para se reunir em volta da mesa!

Está curioso/a para saber quando é o seu onomástico ita-
liano? AQUI VOCÊ PODE DESCOBRIR!

Por: Amanda Nogueira Mochi
Fonte: www.maesmundoafora.com

https://santo.cancaonova.com/santos/
https://www.maesmundoafora.com/quando-e-o-seu-onomastico-dia-do-nome/
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São Caetano Santo Inocêncio XI

12 DE AGOSTO
Festa de Santo 
Inocêncio XI

C
aetano de Thiene nasceu em Vicência, na Itália, no 
ano de 1480. Filho de família nobre, desde muito 
jovem mostrava grande preocupação e zelo pelos 

pobres, abrindo asilos para os idosos e muitos hospitais 
para os doentes. Uma de suas primeiras funções na Igreja 
foi o de secretário particular do Papa Júlio II. Na qualidade 
de escritor das cartas apostólicas, fez contato e conviveu 
com cardeais famosos com quem muito aprendeu. Mas a 
principal virtude que Caetano cultivava era analisar muito 
bem antes de reprovar o mal alheio. 

Caetano tinha também grande preocupação, a re-
forma da vida e dos costumes dentro da Igreja. Ele 
tinha uma motivação que sempre o acompanhava: 
“Cristo espera e ninguém se mexe”. Aos trinta e seis 
anos celebrou sua primeira missa na paróquia de 
Santa Maria de Malo, perto de Vicência. Quando che-
gou a Roma, em 1524, na companhia do bispo João 
Pedro Carafa, de Bonifácio Colli e Paulo Consiglieri, 
não perdeu tempo pregando reformas. Ele mesmo 
as realizou, criando a Ordem dos Teatinos Regulares, 
que tinha como objetivo a renovação do clero. Quan-
do, nesse mesmo ano, o Papa Clemente VII aprovou a 
congregação, Caetano renunciou a todos os seus bens 
para dedicar-se única e exclusivamente à vida comum. 
Inicialmente, os seguidores eram somente quatro, 
depois de quatro anos eram doze e esse número se 
desdobrava em muitos quando se tratava de anunciar 
a palavra de Deus às grandes massas. São Caetano 
morreu em Nápoles no ano de 1547, aos sessenta e sete 
anos, após uma vida de muito trabalho e sofrimento. 
Foi canonizado em 1671.

Fonte: Cleofas.com.br

B
eato Odescalchi nasceu em Como (norte da Itália) 
em 16/05/1611, de família nobre. Fez os estudos 
primários ou elementares em Como com Jesuítas, 

passando depois a Gênova, Roma e Nápoles. Era formado 
em direito civil e econômico. Pouco depois entrou na car-
reira eclesiástica, recebendo apenas a tonsura. Inocêncio 
X, que muito o estimava pelas suas virtudes, o fez carde-
al legado apostólico em Ferrara (administrador cível da 
região). Em 1650 foi nomeado bispo de Novara, quando 
recebeu a ordenação sacerdotal e a sagração episcopal. 

Como bispo foi muito zeloso, procurando imitar em 
todos São Carlos Borromeu, cujas constituições sinodais 
seguia à risca. Depois foi chamado e retido em Roma pe-
los papas, por isso pediu renúncia da sua diocese, que 
não foi aceita. No conclave de 1676 não pôde se eximir 
de aceitar o peso do sumo pontificado, assumindo o 
nome de Inocêncio XI, em homenagem ao seu benfei-
tor Inocêncio X. Foi papa de 21/09/1676 até a data da sua 
morte em 12/08/1686. Está sepultado no Vaticano, na 
Basílica de São Pedro. Empreendeu uma poderosa ativi-
dade diplomática e de reforma postal. Piedosíssimo, de-
testou toda forma de negativismo. Vivia com seus bens 
próprios, e não à custa da Igreja. Era chamado de pai dos 
pobres, fama que já tinha desde os tempos de sua admi-
nistração civil em Ferrara. Mas foi muito firme em relação 
ao rei da França. Exatamente por isso, por política, para 
não desagradar aos reis absolutos e não humilhar a Fran-
ça, o seu processo de beatificação esteve paralisado por 
quase dois séculos. Apenas em 1956, passadas os razões 
“políticas”, pode ser canonizado por Pio XII.

 
Fonte: Cleofas.com.br

7 DE 
AGOSTO
Festa 
de São 
Caetano

https://cleofas.com.br/sao-caetano/
https://cleofas.com.br/1208-santo-inocencio-xi/
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comemorações

Fontes: cleofas.com.br

A festa da “Transfiguração do Senhor” acontece no mun-
do cristão desde o século V. Ela nos convida a dirigir o 
olhar para o rosto do Filho de Deus, como o fizeram os 

apóstolos Pedro, Tiago e João, que viram a Sua transfiguração 
no alto do monte Tabor, localizado no coração da Galileia. 

O episódio bíblico é relatado distintamente pelos evange-
listas Mateus, Marcos e Lucas. Assim, segundo São Mateus 
9,2-10, temos: “Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e 
conduziu-os a sós a um alto monte. E transfigurou-se diante 
deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes e de uma 
brancura tal, que nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia 
fazer assim tão brancas. Apareceram-lhes Elias e Moisés, e 
falavam com Jesus. Pedro tomou a palavra: “Mestre, é bom 
para nós estarmos aqui; faremos três tendas: uma para ti, 
outra para Moisés e outra para Elias”. Com efeito, não sabia 
o que falava, porque estavam sobremaneira atemorizados. 
Formou-se então uma nuvem que os encobriu com a sua 
sombra; e da nuvem veio uma voz: “Este é o meu Filho mui-
to amado; ouvi-O”. E olhando eles logo em derredor, já não 
viram ninguém, senão só a Jesus com eles. Ao descerem do 
monte, proibiu-lhes Jesus que contassem a quem quer que 
fosse o que tinham visto, até que o Filho do homem houves-
se ressurgido dos mortos. E guardaram esta recomendação 
consigo, perguntando entre si o que significaria: Ser ressus-
citado dentre os mortos”. 

A intenção de Jesus era a de fortalecer a fé destes três 
apóstolos, para que suportassem o terrível desfecho de 
Sua paixão, antecipando-lhes o esplendor e glória da 
vida eterna. Também foi Pedro, que depois, recordando 
com emoção o evento, nos afirmou: “Fomos testemunhas 
oculares da Sua majestade” (2 Pd 1, 16). 

O significado dessa festa é, e sempre será, o mesmo que 
Jesus pretendeu, naquele tempo, ao se transfigurar para 
os apóstolos no monte, ou seja, preparar os cristãos para 
que, em qualquer circunstância, permaneçam firmes na 
fé no Cristo. 

Melhor explicação, só através das inspiradas palavras do 
Papa João Paulo II, quando nesta solenidade em 2002, 
nos lembrou que: “O rosto de Cristo é um rosto de luz 
que rasga a obscuridade da morte: é anúncio e penhor 
da nossa glória, porque é o rosto do Crucificado Ressus-
citado, o único Redentor da humanidade, que continua a 
resplandecer sobre nós (cf. Sl 67, 3)”. 

Somente em 1457, esta celebração se estendeu para 
toda a cristandade, por determinação do Papa Calisto III, 
que quis enaltecer a vitória, do ano anterior, das tropas 
cristãs sobre os turcos muçulmanos que ameaçavam a 
liberdade na Europa.

A transfiguração do Senhor

6 DE AGOSTO
Transfiguração 
do Senhor

https://cleofas.com.br/0608-transfiguracao-do-senhor/
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Semana Nacional da 

Família
08/08 - Sábado 
10h às 12h:  Abertura da Semana Nacional da Família
16h às 18h:  Missa de Abertura presidida por  
Dom Carlos Lema e Pe. Zacarias no Santuário  
N. Sra. Aparecida (Ipiranga)

09/08 Domingo - Livre para celebrar o Dia dos Pais 
com muito amor em família

10/08 - Segunda - 15h: Terço das Famílias
20h: Amados e chamados por Deus - Região Ipiranga 

11/08  - Terça - 15h: Terço das Famílias
20h: Eu e minha casa serviremos ao Senhor - Região Belém

12/08  - Quarta - 15h: Terço das Famílias
20h: Família e Educação - Região Sé

13/08 - Quinta - 15h: Terço das Famílias
20h: Família e Compromisso com a Vida - Região Santana

14/08 - Sexta - 15h: Terço das Famílias
20h: Família e Matrimônio - Região Lapa

15/08 - Sábado - 15h: Terço das Famílias
20h: Hora Santa da Família - Região Brasilândia

 Pastoral Familiar Arqui_SP

 Pastoral Familiar CNBB

 @pastoralfamiliar.sp1

 @pastoralfamiliar.sp1

16/08 Domingo - 20h às 22h: Encerramento 
da Semana da Família pela Comissão Nacional da 
Pastoral Familiar com músicas e vídeos com os eventos 
desenvolvidos durante a semana em todo o Brasil

de 09 a 15 de agosto

Transmissão pelos canais:

https://www.youtube.com/channel/UCY3igCZZUX6VT9cCndhjcGg
http://www.youtube.com/user/PastoralFamiliarCNBB
https://www.facebook.com/pastoralfamiliar.sp1/
https://www.instagram.com/pastoralfamiliar.sp1/
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O Santo Padre lembrou que até 
mesmo São José foi tentado a 
deixar Maria quando descobriu 

que ela estava grávida, mas, com a 
intervenção do anjo, ele permane-
ceu junto à sua esposa. Cada família 
precisa de um pai, enfatizou o Papa.

Para falar do valor do papel do pai, 
Francisco citou algumas expressões 
do livro dos provérbios, que são pa-
lavras que um pai dirige ao filho e 
mostram o orgulho de um pai quan-
do ele consegue transmitir sabedoria 
ao filho. “Um pai sabe bem quanto 
custa transmitir essa herança, quanta 
proximidade, doçura e firmeza”, dis-
se Francisco, destacando que, quan-
do o filho recebe essa herança, a ale-
gria do pai supera todo o cansaço.

“A primeira necessidade é essa: que 
o pai seja presente na família, próximo 
à mulher para partilhar tudo e que seja 
próximo aos filhos no seu crescimento 
(…) Pai presente sempre”. O Pontífice 
ressaltou, porém, que “presente” não 
é o mesmo que ser “controlador”, por-

que os pais muito controladores aca-
bam anulando os filhos, não os deixam 
crescer.

Francisco mencionou ainda a pa-
rábola do filho pródigo, também 
conhecida como a parábola do pai 
misericordioso. Ele destacou a digni-
dade e a ternura do pai que está es-
perando o retorno do filho. “Os pais 
devem ser pacientes. Tantas vezes 
não há nada a fazer que não esperar: 
rezar e esperar”.

Segundo Francisco, um bom pai 
sabe esperar e perdoar do fundo do 
coração, mas também sabe corrigir 
com firmeza quando é preciso. E acres-
centou que, sem a graça do Pai, os pais 
perdem a coragem. Os filhos precisam 
de um pai à espera quando retornam 
de alguma situação de insucesso.

“A Igreja é empenhada em apoiar 
a presença dos pais nas famílias, 
porque eles são protetores da fé na 
bondade, na justiça e na proteção de 
Deus, como São José”.

Papa explica a importância do pai na família

Fonte: cancaonova.comFonte: www.culturagenial.com

arte comemoração

N
a Capela Sistina encon-
tra-se uma das obras 
mais emblemáticas de 

toda a Renascença Italiana 
e que hoje é uma das mais 
famosas do mundo. O teto 
da Capela Sistina foi pintado 
com a técnica afresco por Mi-
chelangelo Buonarroti, obra 
que foi encomendada pelo 
Papa Júlio II (1443- 1513). 

A obra começou a ser reali-
zada em 1508 e terminou em 
1512, naquilo que foi uma 
impressionante empreitada, 
tendo em conta que o artis-
ta terá feito a totalidade da 
obra sozinho e deitado.

A divisão principal do teto 
está feita em nove painéis 
que representam cenas do 
livro do Gênesis. Esta escolha 
do tema teológico estabelece 
uma ligação entre os primór-
dios da história do homem e 
a vinda de Cristo, sendo que 
a figura de Cristo não se en-
contra presente na composi-
ção pictórica do teto.

Os nove painéis contam a 
história da criação. O primei-
ro representa a luz sendo se-
parada das trevas; o segundo 
retrata a criação do sol, da 
lua e dos planetas e o tercei-
ro representa a terra sendo 
separada do mar.

Afrescos da 
Capela Sistina

Por Sónia Cunha:
Licenciada em História da Arte

Clique e veja a 
Capela Sistina em 360º

9 DE AGOSTO
Dia dos Pais

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
https://noticias.cancaonova.com/mundo/papa-explica-a-importancia-do-pai-na-familia/
http://blog.camilianos.org.br/tudo-sobre-a-vida-de-sao-camilo-54
https://www.culturagenial.com/afrescos-teto-capela-sistina/
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especial

“Mostra-me, Senhor, os teus caminhos” (Sl 25,4)

N
este mês a Igreja celebra as vocações: sacerdotal, diaconal, religiosa, familiar e leiga. É um mês voltado para a reflexão e 
a oração pelas vocações e os ministérios, de forma a pedir a Deus sacerdotes que sejam verdadeiros pastores e sinais de 
comunhão e unidade no seio da Igreja.

Durante o mês cada domingo é reservado para a reflexão e celebração de uma determinada vocação

AGOSTO, O MÊS DEDICADO ÀS VOCAÇÕES

  O sacerdote age em 
nome de Cristo e é seu 
representante dentro 
daquela comunidade. 
Ao padre compete ser 
pastor e pai espiritu-
al para todos sob sua 
responsabilidade. Pela 
caridade pastoral, ele 
deve buscar ser sinal 
de unidade e contribuir 
para a edificação e cres-
cimento da comuni-
dade de forma que ela 
se torne cada vez mais 
atuante e verdadeira na 
vivência do Evangelho.

Neste domingo ce-
lebramos a vocação da 
família na pessoa do pai.   
Em tempos de violência 
e perda de valores, a 
valorização da família é 
essencial para a socie-
dade como um  todo. A 
família é chamada por 
Deus a ser testemunha 
do amor e da fraterni-
dade, colaboradora da 
obra da Criação. Seu 
papel de educador, 
em colaboração com 
a mãe, é um dos pila-
res da unidade e bem- 
estar familiar cujos fru-
tos são filhos bem for-
mados e conscientes do 
que significa ser cristão 
e cidadão.

A Igreja lembra dos 
religiosos. Homens e 
mulheres que consagra-
ram suas vidas a Deus e 
ao próximo. Desta voca-
ção brotam carismas e 
atuações que enrique-
cem nossas comunida-
des com pessoas que 
buscam viver verdadei-
ramente seus votos de 
castidade, obediência e 
pobreza. Com sua vida 
consagrada, eles de-
monstram que a vida 
evangélica é plenamen-
te possível de ser vivida. 
São sinais do amor de 
Deus e da entrega que o 
homem é capaz de fazer 
ao Senhor.

Neste dia celebra-
mos todos os leigos 
que, entre família e 
afazeres, dedicam-se 
aos trabalhos pastorais 
e também missioná-
rios. Os leigos atuam 
como colaboradores 
dos padres na cate-
quese, na liturgia, nos 
ministérios de música, 
nas obras de caridade 
e nas diversas pasto-
rais existentes. Assumir  
esta vocação  é doar-se  
pelo Evangelho  e  es-
tar junto a Cristo em 
sua missão de salvação 
e redenção.

Nos anos em que o 
mês de agosto possui 
cinco domingos, a Igre-
ja celebra neste dia o 
ministério do Catequis-
ta. Os catequistas são, 
por vocação e missão, 
os grandes promove-
dores da fé na comuni-
dade cristã preparan-
do crianças, jovens e 
adultos não só para os 
sacramentos, mas tam-
bém para darem teste-
munho de Cristo e do 
Evangelho no mundo.
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Conheça também nosso canal no youtube: www.youtube.com/user/pimaculadaconceicaoi

www.facebook.com/imaculadaipiranga.org
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dízimo

A nossa vida é um constante 
experimentar em Deus. 
Sentimos sua presença, 

seu auxílio e sua providência. 
Experimentar nos faz amadu-
recer na fé, pois “sabemos em 
quem confiamos” (2Tm 1,12). 

Através do dízimo somos ca-
pazes de reconhecer a presen-
ça infalível e indispensável de 
Deus em nossas vidas. Com 
esse gesto de gratidão permi-
timos que Deus possa realizar 
um grande desejo seu: derra-
mar em “abundância suas bên-
çãos” num coração agradecido, 
despojado e comprometido. 
Meu irmão e minha irmã, nes-
ta perspectiva te convidamos 
a fazer a experiência do dízi-
mo conosco. E juntos veremos 
a promessa do Senhor se rea-
lizar em nossas vidas, famílias 
e comunidades.

pratique um gesto 
de amor e união
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Aniversariantes dizimistas de agosto 2020

Ana Maria Guerra

Antonio Morse Telles

Audemir Ribeiro  

Benedicto Irismar Sachs 

Benita Avabal Bermejo 

Carmelúcia Maria Marques 

Catarina Alves de Carvalho Neta  

Clarice  Alves de Macedo Schneider 

Daniel Augusto Camilo de Figueiredo 

Debora Cristina Pires de Miranda 

Deise Bárbara da Silva 

Eliete Garcia da Silva 

Gabriel Leal Duarte 

Gilberto Mastrobuono 

José Paulo de Lima 

Palavra do Papa
“O mal, certamente, deve ser rejeitado, mas os malvados são pessoas com as 

quais é preciso ter paciência. Não se trata daquela tolerância hipócrita que oculta 
ambiguidade, mas da justiça mitigada pela misericórdia. Se Jesus veio buscar os 
pecadores mais que os justos, curar os enfermos antes ainda que os saudáveis, 
também a ação de nós, seus discípulos, deve ser dirigida para não eliminar os 
malvados, mas para salvá-los. Suportar as perseguições e as hostilidades faz 
parte da vocação cristã (...) E então será Deus, e somente Ele, a recompensar os 
bons e punir os malvados.”

Papa Francisco
(Fonte: www.vaticannews.va)

Intenções de oração do mês: 
O mundo do mar (Universal): Rezemos por todas as pessoas que trabalham 
e vivem do mar, entre elas os marinheiros, os pescadores e suas famílias.

Lorenzo Schwanz 

Márcia Martins 

Maria Aparecida M. Salvo 

Maria Imaculada Moreira Martins 

Marlene Dias Ferreira  

Marta Rosa Parise 

Neide Esposito 

Rubens Machado 

Sara Medeiros de Oliveira 

Sônia Maria Soares da Silva  

Terezinha de Almeida 

Waldemar Apude

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 

https://www.acn.org.br/
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2020-07/papa-francisco-angelus-19-julho-2020.html
https://www.facebook.com/imaculadaipiranga.org/videos/?ref=page_internal
http://www.youtube.com/user/pimaculadaconceicaoi

