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“Sigam-me e eu farei vocês se tornarem Pescadores de Homens” (Mt 4,18)
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Principal

Irmãs e irmãos em Cristo,

O mês de Agosto nos trouxe algumas mudanças 
inesperadas; o sentimento de gratidão deve en-
cher nossos corações. Nossa história foi marcada 
profundamente pelo pastoreio do Padre Boris, 
uma autêntica vocação a serviço do Reino.

Teremos um mês repleto de atividades. Já no início 
de agosto o Apostolado da Divina Misericórdia realiza-
rá o seu segundo Congresso e a esperança é de que ele 
renda bons frutos em nossa comunidade paroquial. 
Neste mês vocacional, Deus nos chama a redesco-
brirmos a nossa vocação. Batizados que somos, o Se-
nhor nos convida a sermos testemunhas da alegria.

No primeiro Domingo de agosto, a Igreja nos convida 
a rezar pelos sacerdotes. Que possamos nos lembrar de 
todos os padres que passaram por nossa caminhada. 
Dentro do caminho vocacional, nossa paróquia reali-
zará a Semana Nacional da Família, uma semana de 
meditação e oração sobre a importância da família na 
formação de bons cristãos e bons cidadãos.

O segundo semestre já caminha adiantado e as 
atividades do Sínodo Arquidiocesano também. 
Nos próximos meses uma grande pesquisa sobre 
a realidade dos católicos em São Paulo será rea-
lizada. Caso um dos pesquisadores bata em sua 
porta, acolha-o e ajude a Igreja em São Paulo nes-
te momento importante.

Continuemos no caminho de comunhão.

Que Deus continue nos concedendo suas bençãos.

Pe. Pedro Luiz Amorim Pereira

Editorial
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V
ocação é o início de 
tudo. É um chamado 
a partir da pessoa de 

Jesus, que nos convida a se-
gui-Lo. 

Instituído na 19ª Assem-
bleia Geral da CNBB em 1981, 
o Mês Vocacional tem como 
objetivo conscientizar as co-
munidades da responsabili-
dade que elas compartilham 
no processo vocacional. 

Que a celebração do mês 
vocacional nos traga as bên-
çãos do Pai para vivermos a 
nossa vocação, na certeza de 
que todas são importantes e 

indispensáveis. Cada uma, na 
sua especificidade, nos leva 
à perfeição da caridade, que 
é a essência da vocação uni-
versal à santidade. 

Urge apresentar aos jo-
vens e adolescentes os dis-
tintos caminhos do serviço 
do Senhor e do seu Reino: 
como leigos engajados nos 
diversos âmbitos da vida so-
cial; casados que assumem 
o compromisso do matrimô-
nio; consagrados por causa 
do Reino dos Céus; e minis-
tros ordenados a serviço do 
povo, nas diversas comuni-
dades de fé.

AGOSTO: 
MÊS DAS 
VOCAÇÕES
“Não fostes vós que me escolhestes; 

fui eu que vos escolhi” (Jo 15,16)
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N
o segundo domingo ce-
lebramos o dia dos pais, 
e recordamos, então, o 

chamado a gerar vida, a con-
tinuar com a obra criadora de 
Deus. Inicia-se neste Domingo 
a SEMANA NACIONAL DA FA-
MÍLIA. Propomos a reflexão 
acerca da importância da fa-
mília no cotidiano das pessoas.  
A família é o lugar do início da 
vida física, mas, igualmente, 
onde deve brotar a vida espi-
ritual, o conceito de liberdade, 
de responsabilidade, de respei-
to, de educação e, sobretudo, o 
lugar para experienciar o amor 
familiar e o amor a Deus e de 
Deus. O verbo “amar” edifica 
pequenas igrejas domésticas.  
Contemplando a Sagrada Fa-
mília percebemos como Jesus 
foi gerado, cuidado, orientado 
e amado por seus pais. Jesus 
de Nazaré experimentou esse 
amor e, por isso, não reteve 
para si este dom: viveu-o.

N
o terceiro domingo 
celebramos a voca-
ção consagrada, fe-

minina e masculina, motiva-
dos pela festa da Assunção 
de Maria, modelo de todos 
aqueles que dizem sim ao 
chamado de Deus para um 
entrega total.

“Os consagrados são ho-
mens e mulheres que podem 
acordar o mundo. A vida 
consagrada é uma profecia. 
Profecia no sentido de trans-
formar todas as realidades 
estéreis e áridas sob o olhar 
fecundo e terno de Deus”. 

Desta vocação brotam tes-
temunhos vivos do Evange-
lho. Perseverantes, os religio-
sos estão a serviço do Povo 
de Deus por meio da oração, 
das missões, da educação e 
de tantas outras obras de ca-
ridade. 

C
elebramos, juntamen-
te com toda a Igreja 
no Brasil, o Ano Na-

cional do Laicato. No quarto 
domingo trazemos presente 
todos os ministérios leigos, 
a vocação de todos os bati-
zados chamados a ser sal da 
terra e luz do mundo que, 
entre família e afazeres, dedi-
cam-se aos trabalhos pasto-
rais e missionários. Ser leigo 
atuante é ter consciência do 
chamado de Deus a partici-
par ativamente da Igreja e 
do Reino, contribuindo para 
a caminhada e o crescimento 
das comunidades rumo à Pá-
tria Celeste. No dia 28, cele-
bramos o “Dia do Catequista” 
que, por vocação e missão, 
tem uma dupla missão: ser 
discípulo e fazer discípulos. 
Assumir sua vocação é do-
ar-se pelo Evangelho e estar 
junto a Cristo em sua missão 
de salvação e redenção.

N
o primeiro domingo 
destacamos o dia do 
padre e a motivação é 

a festa de S. João Maria Vianey, 
lembrada no dia 4 de agosto, 
padroeiro de todos os padres.

“Não fostes vós que me 
escolhestes, pelo contrário, 
fui eu que vos escolhi e vos 
designeis para ir e produzir 
muitos frutos” (Jo 15,16). 

É Jesus quem escolhe o padre 
e o envia em missão. Em Seu 
nome o sacerdote se coloca a 
serviço da comunidade cristã, 
na missão de acolher, perdoar, 
unir e motivar a vivência da fé.

É importante rezar e traba-
lhar pelas vocações sacerdo-
tais, pois sem o clero a Igreja 
não funcionaria. A Igreja ne-
cessita de boas e numerosas 
vocações sacerdotais, que têm 
sua origem em Deus.

Vocações 
Sacerdotais

Vocação 
Familiar

Vocações 
Religiosas

Vocações Leigas 
e do Catequista

5 DE AGOSTO 12 DE AGOSTO 19 DE AGOSTO 26 DE AGOSTO

boletim ago18.indd   3 26/07/2018   01:49:59



4 - Imaculada em revista

Não faz muito tempo eu ouvi 
uma paroquiana dizer “nossa 
história mudou com a chegada 
do Padre Boris...”, no que eu con-
cordei prontamente. Lembro do 
meu professor de Bíblia assumin-
do essa comunidade paroquial, a 
foto e a matéria para o Jornal O 
São Paulo da posse do Padre Bo-
ris  que  eu fiz questão de escrever. 
Naquele tempo, a esperança que 
tínhamos era de que ele faria um 
formidável trabalho junto à co-
munidade universitária. No en-
tanto, o Padre Boris foi além!

Como um bom pároco, ele 
construiu uma Igreja com pedras 
vivas, com pessoas, com cristãos 
convictos e cheios de vontade em 
fazer o Reino de Deus acontecer. 
Na esteira da história, junto com 
o Padre Israel, os dois fizeram um 
bem inestimável para a Paróquia 
Imaculada Conceição.

Ter um pároco como o Padre 
Boris é um presente incalculá-

vel, daqueles que só damos con-
ta quanto olhamos de longe. 
Por muito tempo acompanhei 
de longe a Imaculada Concei-
ção que crescia com a Graça de 
Deus e, nos últimos tempos, tive 
a oportunidade de ter o Padre 
Boris como meu pároco,  e  junto 
com vocês tive a oportunidade 
de ser santificado pelo trabalho 
deste pároco tão zeloso.

A vida de padre é dinâmica ; 
agora o Padre Boris assume uma 
missão nobilíssima que lhe exige 
total dedicação. Com o auxílio de 
Deus e com sua competência e 
amor pela Igreja, estamos certos 
de que ele a desempenhará com 
zelo e distinção.

A mim, coube a tarefa de cami-
nhar com vocês até que o próxi-
mo pároco chegue. 

A nós, que fomos paroquianos 
do Padre Boris, cabe a missão de 
não deixar a bola cair. Juntos, 

mantenhamos o mesmo ânimo 
que ele nos transmitiu. Juntos, 
continuaremos com a mesma fé, 
esperança e caridade na constru-
ção do Reino de Deus. 

A obra do Padre Boris conos-
co  deve continuar, a gratidão a 
Deus por esse tempo é imensa e, 
na espera do próximo pároco, fa-
çamos valer todo o esforço feito 
por todos para que a vitalidade 
do Espírito Santo continue a nos 
presentar com sua Graça.

Gratidão e continuidade são 
as palavras que poderiam tomar 
conta de nosso coração.

Que Deus continue nos aju-
dando nessa caminhada. Bus-
quemos juntos o Reino de Deus e 
a sua justiça e tudo mais nos será 
acrescentado.

Que assim seja.

Pe. Pedro Luiz Amorim Pereira

 QUANTO NOS FEZ BEM O PADRE BORIS!

anúncio
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Querid@s amigos e amigas

A Escritura diz: há tempo para 
tudo... um tempo para todo 
propósito debaixo do céu.  Tem-
po de nascer e de morrer, tempo 
de plantar e de colher, tempo de 
destruir e de construir..., há tem-
po de sorrir e tempo de chorar, 
tempo de buscar e de perder, 
tempo de calar e de falar...  tem-
po de chegar e de partir... 

Por graça divina, eu tive a 
oportunidade de ser o pároco 
de vocês por 4 anos e meio. 
Me pergunto neste momento 
de partida qual é o sentimen-
to que brota dentro de mim? 
Sem dúvida, alegria e satisfa-
ção pelos resultados pastorais 
obtidos neste curto tempo. 
São muitos os frutos que co-
lhemos enquanto comunida-

de paroquial. Quem conhece 
a história da Paróquia Imacu-
lada Conceição constata com 
facilidade que houve cresci-
mento em todos os sentidos. 
Louvo, portanto, ao Senhor e 
à Virgem Maria, a Imaculada, 
padroeira de nossa comuni-
dade paroquial, por tudo que 
foi semeado no coração de 
tantas pessoas que têm se so-
mado e têm se aproximado de 
nossa vida paroquial.

Reconheço, ainda, que apren-
di muito neste tempo. A Paró-
quia Imaculada foi uma escola 
para mim. Recebi muito de Deus 
e de cada um de vocês e de suas 
famílias. Aprendi a amar o Ipi-
ranga e toda sua história. Me tor-
nei mais fiel à Igreja e ao Senhor. 
Agradeço de coração por tudo 
que recebi e por tudo que eu 

cresci como ser humano, cristão 
e padre. Deus recompense toda 
caridade a mim dispensada.

A partir deste mês vocês re-
ceberão um novo pastor, mais 
jovem, mais tecnológico, mais 
artista, mais filho desta terra 
paulistana. Tenho certeza que 
vocês o acolherão com amor e 
com respeito e que o apoiarão 
como me apoiaram. Lembrem-
-se, o centro da vida de uma 
paróquia deve ser Cristo, seu 
Evangelho. Querido Padre Pe-
dro Luiz, seja feliz! A Imaculada 
te acompanhará como acom-
panhou a mim. Deus abençoe 
cada paroquiano e suas famí-
lias. A Imaculada interceda por 
nós, hoje e sempre.

Pe. Boris A. Nef Ulloa
Vosso irmão em Cristo Senhor

HORA DE DIZER TCHAU... HORA DE AGRADECER
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notícia

O Santo Cura d’Ars a Bem-Aventurada

4 DE 
AGOSTO
Festa de 
São José 
Batsta 
Vianney

15 DE 
AGOSTO
Assunção 
de Nossa 
Senhora

J
oão Maria Batista Vian-
ney foi um sacerdote 
francês, nascido em 

1786 em Dardilly, uma lo-
calidade próxima de Lyon 
e falecido em 4 de agos-
to de 1859. Foi Beatificado 
em 1905 e canonizado pela 
Igreja Católica em 1925. Por 
seu trabalho sacerdotal de 
muita oração, penitência, 
autoflagelação, foi nomea-
do padroeiro dos Padres em 
1928, cuja data é comemo-
rada no dia 4 de agosto, dia 
do Padre. Também é conhe-
cido como Santo Cura d’Ars.  
Vianney chegou a Ars numa 
carroça, transportando al-
guns pertences e o que mais 
precisava, seus livros. Oriun-
do de uma família de campo-
neses teve dificuldade para 
seguir os estudos no semi-
nário por morar em aldeia e 
com o agravante de seu pai 
ser contra a sua apaixona-
da vida de dedicação sem 
medida a Jesus Cristo. Por 
causa disso começou a fre-
quentar a escola somente na 
adolescência e entrou para 
o seminário com 17 anos. 

Depois de muitos anos de 
esforço incansável torna-se 
notória sua dificuldade no 
estudo do latim, base para 
os estudos eclesiásticos da 
época e é despedido do 
seminário. Tenta entrar em 
outras escolas cristãs, mas 
não é admitido. Finalmente, 
quando tudo parecia perdi-
do eis que seu antigo vigá-
rio, padre Balley, se dispõe a 
prepará-lo particularmente e 
com sua influência consegue 
a tão sonhada ordenação. 
Conta a tradição que se diri-
gindo a Ars, perdido na estra-
da se dirigiu a um menino que 
pastoreava seu rebanho e lhe 
diz: “Me mostre o caminho de 
Ars e eu te mostrarei o cami-
nho do céu”. E assim foi a vida 
do Santo Cura d’Ars, grande 
conselheiro, santo confessor, 
bom caráter, mostrando o 
caminho do céu para as pes-
soas. Foi responsável pela 
conversão de uma legião de 
fiéis. Dedicou-se à confissão 
ouvindo e aconselhando im-
portantes personalidades. 

João Aparecido da Luz - escritor

A Sagrada Tradição da 
Igreja ensina que 
Nossa Senhora foi 

elevada ao céu de corpo e 
alma após sua morte. No 
entanto, as particularidades 
da “morte” da Virgem Maria 
não são conhecidas.

O Dogma da Assunção 
da Virgem Santíssima foi 
proclamado, solenemente, 
pelo Papa Pio XII, no dia 
1º de novembro de 1950, 
e sua festa é celebrada no 
dia 15 de agosto. 

Nesse documento, dis-
se o Papa: “Cristo, com Sua 
morte, venceu o pecado e 
a morte e sobre esta e so-
bre aquele alcançará tam-
bém vitória pelos mereci-
mentos de Cristo quem for 
regenerado sobrenatural- 
mente pelo batismo. Mas 
por lei natural Deus não quer 
conceder aos justos o com-
pleto efeito dessa vitória so-
bre a morte, senão quando 
chegar o fim dos tempos. 
Por isso, os corpos dos jus-
tos se dissolvem depois da 
morte, e somente no último 
dia tornarão a unir-se, cada 

um com sua própria alma 
gloriosa. Mas desta lei geral 
Deus quis excetuar a Bem-A-
venturada Virgem Maria. Ela, 
por um privilégio todo sin-
gular, venceu o pecado; por 
sua Imaculada Conceição, 
não estando por isso sujeita 
à lei natural de ficar na cor-
rupção do sepulcro, não foi 
preciso que esperasse até o 
fim do mundo para obter a 
ressurreição do corpo”.

Como Maria não teve na 
alma a mancha do pecado 
original, ficou isenta da dura 
sentença dada aos demais: 
“És pó e em pó hás de tor-
nar” (Gn 3,19). A nós que her-
damos o pecado original, é 
preciso voltar ao pó da terra 
de onde saímos, para que, 
na ressurreição do último 
dia, o Senhor nos refaça sem 
as sequelas do mal.

A glória da Assunção de 
Nossa Senhora ao Céu é, 
para nós que ainda vive-
mos neste vale de lágri-
mas, a certeza de que o céu 
existe e é nosso destino.

 
fonte: https://formacao.cancaonova.com
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1 Antigo Asilo de Meninas Órfãs

2 Educandário Sagrada Família

3 Noviciado N. S. das Graças

4 Antigo Juvenato do SS. Sacramento

      (atual UNESP Ipiranga)

5 Colégio Maria Imaculada

6 Instituto de Cegos Pe. Chico

7 Instituto Cristóvão Colombo

8 Antigo Grupo Escolar São José

nosso bairro

E
ste artigo foi escrito na intenção 
de corrigir algumas informa-
ções sobre a história da Avenida 

Nazaré do Ipiranga, que foram divul-
gadas recentemente nesta Revista. 
Muito daquilo que pesquisamos na 
internet não possui fundamento, 
origem ou base documental sólida, 
e esse problema vem se agravando 
nos últimos anos, a ponto de sermos 
bombardeados diariamente com as 
chamadas “fake news”, que são cria-
das com a única intenção de gerar 
trânsito de acesso às páginas virtuais. 

Uma das mais conhecidas avenidas 
do bairro do Ipiranga é sem dúvida a 
Avenida Nazaré. Mas, seria de fato o 
nome “Nazaré” uma homenagem ao 
Forte de Nazaré no litoral pernambu-
cano, local onde os brasileiros perde-
ram a batalha contra os holandeses 
no longínquo ano de 1635 - como 
consta na revista nº 20, página 9? 
Ora. Nada mais fantasioso e ilógico! 
Vamos tentar mostrar ao leitor qual é 
a razão do nome dessa Avenida. 

Tudo começou como fruto da von-
tade de José Vicente de Azevedo 
muitos anos atrás. Ele nasceu em Lo-
rena, uma cidade do Vale do Paraíba, 
em 1859. Filho de uma família rica, 
ficou órfão de pai aos 9 anos e, pelo 

Avenida Nazaré: uma artéria que alimenta o bem.
trauma e sofrimento resultantes des-
sa tragédia,  fez um voto de ajudar as 
pessoas quando crescesse. 

José Vicente de Azevedo tinha 
apenas 30 anos quando começou 
a transformar seu ambicioso sonho 
em realidade. Comprou do Governo 
46 hectares de terras devolutas  nos 
“arrabaldes do Ipiranga” pois reco-
nhecia ser o local o “altar da Pátria” e 
idealizava-o também como uma coli-
na da caridade cristã. 

A finalidade das terras que com-
prou sempre esteve clara em sua 
mente e está relatada em documen-
tos oficiais, de sua autoria e de seus 
descendentes: desejava que lá se 
instalassem inúmeras instituições 
“obras de beneficência, religião e 
instrução, constituindo ao todo um 
conjunto harmônico com finalidades 
diversas, todas em prol da pobreza, 
do bem das almas e para maior glória 
de Deus.” 

Acreditamos que da sua fé veio a 
intenção de nomeá-la em honra de 
Jesus, Maria e José, pois Nazaré é a 
cidade onde Jesus cresceu e a Sagra-
da Família viveu por muitos anos. 

Um dos documentos mais antigos 

preservados no Museu Vicente de 
Azevedo é uma planta original, do 
ano de 1894, que mostra seus terre-
nos e a avenida principal, já com o 
nome de  “Avenida Nazareth”.

Por fim, gosto de imaginar que o 
idealizador da Avenida Nazaré esta-
ria realizado ao  vê-la bem cuidada, 
com as largas vias asfaltadas, ilumi-
nação, calçadas largas,  ladeada por 
muitas árvores. Mais feliz ficaria, sa-
bendo que parte do seu legado no 
bairro está preservado e a memória 
de suas ações beneméritas presentes 
em 12 edifícios tombados (resolução 
06/2007 do Conpresp) conhecidos 
como os 12 Tabernáculos do Ipiranga. 

Para saber mais sobre esta história 
você pode visitar o Museu Vicente 
de Azevedo, que tem como missão 
preservar e divulgar a obra desse ho-
mem, um grande exemplo de fé e de 
ação humanitária.

Ana Silvia Bloise 
Helen Araújo
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Agosto é o mês das vocações, e a Igreja no Brasil celebra 
a Semana Nacional da Família para salientar a importância 
dessa célula fundamental da sociedade e igreja doméstica. 
Na Paróquia Imaculada, a Pastoral Familiar organiza, com o 
apoio de várias pastorais e movimentos, uma programação 
de palestras, orações e debates voltados para as famílias, os 
jovens e toda a comunidade. Venham participar!

Em 2018, a Pastoral Familiar da Paróquia Imaculada oferecerá 
aos casais que vivem juntos e constituíram sua família, mas 
que por alguma razão nunca celebraram o Sacramento do 
Matrimônio, a oportunidade de se preparar para receber 
esse sacramento num Casamento Comunitário. A cerimônia 
ocorrerá no dia 08 de dezembro (Festa da Padroeira 
Imaculada Conceição) e será aberta a todos os casais que não 
apresentam impedimentos para a recepção do matrimônio. 
As inscrições podem ser feitas ao longo do mês de agosto, e 
serão oferecidos três encontros mensais de preparação. Não 
deixem de aproveitar essa chance de legitimar sua união e 
concretizar, por esse sacramento, o amor-doação de Cristo 
por sua Igreja!

semana da família

casamento comunitário

Eventos
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Campanha da Fraternidade

N esta Campanha da Frater-
nidade somos chamados a 
refletir sobre a realidade da 

violência, orar pelas suas vítimas e 
unir as forças vivas da comunidade 
na busca de sua superação. 

Os dados abaixo são do Ministério 
da Saúde e foram divulgados no 
Atlas da Violência 2018.

JOVENS - A maior parte das pessoas 
assassinadas no Brasil é jovem. Das 
62 mil vítimas de homicídio, 33,6 
mil tinham entre 15 e 29 anos - na 
grande maioria, homens. Em outras 
palavras, entre os jovens, o risco de 
morrer assassinado é mais do que o 
dobro da média da população.

CRIANÇAS - Mais de metade das ví-
timas de estupro são crianças até 
13 anos (51%). Foram abusadas, na 
sua maior parte, por amigos ou co-
nhecidos (30%) e pai ou padrasto 
(24%). Apenas 9% são abusadores 
desconhecidos.

NEGROS - Em uma década, entre 
2006 e 2016, a taxa dos negros 
cresceu em 23%. Já a dos não ne-
gros caiu em cerca de 7%.

MULHERES - Entre as mulheres maio-
res de idade, que são 32% das víti-
mas de estupro, metade dos agres-
sores são desconhecidos. Os dados 
também revelam que 2 de cada 13 
vítimas sofreu estupro coletivo (por 
mais de um abusador). Além disso, 
muitas mulheres são vítimas de es-
tupro mais de uma vez na vida.

Precisamos pacificar o Brasil.

Fonte: http://www.ipea.gov.br
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sínodo arquidiocesano

projeto

ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066

A partir de 4 de agosto os grupos 
de oração da Comunidade Sagrada 
Família passam a ocorrer todo 1° 
sábado de cada mês às 18h, e não 
mais semanalmente.

• Será o momento de um grande 
encontro com louvor, testemunhos e 
formações para as famílias visitadas 
pelo Projeto Igreja Doméstica, 
buscando responder ao apelo de 
São João Paulo II: “Queridas famílias 
cristãs, anunciai com alegria ao 
mundo inteiro o tesouro maravilhoso 
de que sois portadoras enquanto 

igrejas domésticas!” (João Paulo II, 
discurso no IV Encontro Mundial das 
Famílias, Filipinas, janeiro de 2003).  

O Igreja Doméstica acontece por 
meio de visitas missionárias nas casas 
de qualquer família que solicitar, 
para a oração do Terço, partilha da 
Palavra e oração com as relíquias 
dos Santos Luiz e Zélia Martin, pais 
de Santa Terezinha do Menino Jesus. 
 
Em São Paulo as visitas podem ser 
solicitadas pelo email:
 goretti.ccsf@gmail.com

Igreja domÉstica

ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066

boletim ago18.indd   10 26/07/2018   01:50:06



Imaculada em revista - 11

Ano do laicato 

Falar de leigos e de leigas 
nos dias de hoje é falar de 
uma Igreja com prática de 

estar “em saída”, que vai ao en-
contro das pessoas em suas resi-
dências e locais de convivência. 
Esse foi o papel de Maria, com a 
tarefa de acompanhar seu Filho 
Jesus nas atividades de encontro 
com as pessoas. Esse é também 
o objetivo do Ano do Laicato.

Maria foi a primeira discípula 
no seguimento de Jesus Cris-
to. Por isso ela é modelo para 
todos os leigos e as leigas na 
tarefa da evangelização. Foi 
servir a velha prima Isabel que 
necessitava de ajuda nas lidas 
domésticas. No momento cer-
to apresentou Jesus no templo, 
exercendo sua missão de mãe e 
missionária. Ela socorre os noi-
vos nas Bodas de Caná. Foi pre-
sença na vida da comunidade.

Olhando para Maria os leigos 
e as leigas têm inspiração para 
uma ação missionária com mui-
ta fertilidade. Ela foi exemplo 
de um bom cristão, de espalhar 
luz e sal na terra e de condu-
zir as pessoas para o encontro 
pessoal com Jesus Cristo. Foi 
modelo para todas as pessoas 
batizadas, porque suas atitudes 
comprometem aqueles que a 
têm como mãe e exemplo no 
seguimento de Jesus.

O que é o Apostolado da Oração
O Apostolado da Oração é uma consoladora realidade da Igreja de ontem e de hoje. A pequena 
semente lançada há quase dois séculos, num Seminário Jesuíta, no dia 3 de dezembro de 1844, 
numa aldeia da França caiu em solo fecundo! Cresceu, desenvolveu-se e, com suas fortes raí-
zes, quer mostrar com sua missão a alegria de ser Igreja. Esta é a nossa opção consciente, gene-
rosa, nosso jeito de ser Igreja hoje: evangelizar, ser testemunho de fé no amor misericordioso 
do Pai, revelando o Coração de Cristo, a fim de torná-lo conhecido e amado por toda a parte. 
O Apostolado da Oração nasceu e segue missionário. Não se considera importante e vital 
por existir no mundo inteiro, mas por ser Igreja, comunidade a serviço, gesto de partilha, de 
ofertório e doação.

dicas

apostolado

Jesus, Mestre de Nazaré
Aleksandr Mien

Livro do mês

Filme do mês Irmão Sol, Irmã Lua
Direção: Franco Zeffirelli

A trajetória da vida de São Francisco de Assis, que era filho 
de comerciantes ricos e não tinha preocupações. Quando a 
guerra e a doença assolam a região onde vive, ele sofre uma 
grande transformação, renunciando sua vida prévia para se 
dedicar a Deus. Mas sua pregação só iria chegar ao ápice ao ir 
para Roma, para ter uma audiência com o papa Inocêncio III.

Em estilo romanceado, usando as descobertas da ciência 
bíblica, e historiadores da época de Jesus, especialmente do 
judeu Flávio Josefo, o autor faz do texto sagrado surpreenden-
te obra literária. É um livro para todos, para quem nada sabe 
sobre Jesus Cristo, para quem o conhece e nele crê, e também 
para quem possui bons conhecimentos bíblicos e teológicos.

ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066
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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 agosto 2018

Ana Maria Guerra

Antonio Morse Telleiis

Benedicto Irismar Sachs

Benita Avabal Bermejo

Catarina Alves de Carvalho Neta 

Clarice  Alves de Macedo Schneider

Daniel Augusto Camilo de Figueiredo

Debora Cristina Pires de Miranda

Deise Barbara da Silva

Eliete Garcia da Silva

Gilberto Mastrobuono

José Paulo de Lima

Lorenzo Schwanz

Marcia Martins

Maria Aparecida M. Salvo

Marlene Dias Ferreira

Marta Rosa Parise

Neide Espósito

Sara Medeiros de Oliveira

Sonia Maria Soares da Silva

Terezinha de Almeida

Waldemar Apude

Palavra do Papa

“Não há casamento saudável nem família saudável sem o 
exercício do perdão. O perdão é vital para nossa saúde emo-
cional e sobrevivência espiritual. Sem perdão a família se torna 
uma arena de confl itos e um reduto de mágoas. Guardar má-
goa no coração é um gesto autodestrutivo. É autofagia. Quem 
não perdoa adoece física, emocional e espiritualmente.”

Papa Francisco
(Fonte: www.asomadetodosafetos.com)

Intenções de oração do mês:
Francisco apresenta uma intenção de oração universal pelo “tesouro” da família, “para que as grandes escolhas econômicas 
e políticas protejam a família como um tesouro da humanidade”.
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