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Principal

Estimadas irmãs, caríssimos irmãos.

Eis um mês que pode ser um forte momento 
de crescimento espiritual para nós, cristãos cató-
licos apostólicos romanos. Além de celebrarmos 
os pais e a graça da paternidade como vocação 
divina, somos chamados a meditar sobre a nossa 
própria vocação cristã.

O mês vocacional não é só um período de preces 
pelas vocações, mas também um forte tempo de 
contemplação sobre o chamado que Cristo nos faz.

Há uma campanha no Brasil inteiro pedindo 
para que cada comunidade possa gerar uma vo-
cação sacerdotal ou religiosa, eis um belo cos-
tume que podemos adquirir a partir deste mês: 
pedir para que de nossa comunidade possa sair 
uma vocação!

Neste mês teremos eventos preparados com 
muito carinho pela Pastoral Familiar. A Semana 
Nacional da Família será vivida em nossa comu-
nidade paroquial de modo a proporcionar boas 
pistas de santidade na vida familiar.

Por fim, celebraremos a Assunção de Nossa Senho-
ra e nessa celebração a certeza de que Deus reserva 
um lugar no coração da Trindade também para nós. 
 
Que a paz esteja convosco!

Pe. Pedro Luiz Amorim Pereira

Editorial
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T
odos os anos, nós celebramos a festa da Transfigura-
ção no dia 6 de agosto. Mateus, Marcos e Lucas relatam 
como, no alto de um monte, Jesus mudou de figura dian-

te de seus apóstolos Pedro, Tiago e João, e como apareceram ao 
seu lado Moisés e Elias.

Outro testemunho importante do que aconteceu naquele dia 
nos é dado por São Pedro em sua segunda carta. Ele viu o rosto 
de Jesus brilhar como o sol e suas roupas ficarem brancas como a 
luz. Viu também Moisés e Elias conversando com Jesus. Por isso, 
escreveu que ele e seus companheiros foram testemunhas ocula-
res da glória de Jesus Cristo. O que aconteceu não foi uma fábula 
habilmente inventada. Tudo foi muito real e eles puderam ouvir a 
voz que dizia: “Este é o meu Filho bem-amado, no qual ponho o 
meu bem-querer”. Era a voz do Pai dizendo quem era aquele ho-
mem transfigurado no monte. Todos esses acontecimentos com 
a pessoa de Jesus confirmam as profecias, diz Pedro, e se tornam 
“uma lâmpada brilhando num lugar escuro até clarear o dia e le-
vantar-se a estrela d’alva em nossos corações”.

A transfiguração de Jesus tem algo a ver com a profecia de 
Daniel, na qual uma figura  humana, um filho de homem, en-
volvido por nuvens, aproxima-se do trono de Deus e recebe 
poder, glória e realeza. A visão profética descortina os últimos 
tempos, quando Jesus se manifestará como o Messias glorioso. 
A transfiguração no Tabor antecipa tanto as aparições do Res-
suscitado quanto sua vinda final na glória. Prepara também os 
três representantes dos Apóstolos para o momento difícil do 
monte Calvário. Eles precisavam ver com antecedência a glória 
do Crucificado; ver o homem Jesus desfigurado, realizando em 
si mesmo tudo o que escreveram Moisés e os Profetas, fazendo 
levantar-se a estrela da manhã nos corações. Por antecipação, 
puderam ver a glorificação do corpo de Cristo maltratado e, 
nele, a “transformação do nosso corpo miserável conformado 
ao seu corpo glorioso” (Fl 3,21). Nosso corpo miserável será se-
melhante ao corpo transfigurado de Jesus.

Assim, a Igreja afirmou, em Puebla, que “só em Cristo se revela 
a verdadeira grandeza e só nele é que se conhece em plenitude 
a realidade mais profunda do homem” (169) e, em Medellín, que 
“somente à luz de Cristo se esclarece o mistério do homem” (1,4). 
À luz do Cristo transfigurado, vemos a transfiguração do ser hu-
mano e compreendemos a sua grandeza e a sua dignidade. Cristo 
é o revelador do Deus invisível e o revelador do ser humano.

Por Cônego Celso Pedro

TRANSFIGURAÇÃO
TESTEMUNHAS OCULARES 

DE SUA GLÓRIA 
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“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

especial

AGOSTO, O MÊS DEDICADO ÀS VOCAÇÕES

Primeiro Domingo
Vocações Sacerdotais

Dia do Padre
  O sacerdote age em nome 

de Cristo e é seu representan-
te dentro daquela comuni-
dade. Ao padre compete ser 
pastor e pai espiritual para 
todos sob sua responsabili-
dade. Pela caridade pastoral, 
ele deve buscar ser sinal de 
unidade e contribuir para a 
edificação e crescimento da 
comunidade de forma que 
ela se torne cada vez mais 
atuante e verdadeira na vi-
vência do Evangelho.

Dia do Catequista
Nos anos em que o mês de agosto possui cinco domingos, a Igreja celebra neste dia o 

ministério do Catequista. Os catequistas são, por vocação e missão, os grandes promo-
vedores da fé na comunidade cristã preparando crianças, jovens e adultos não só para os 
sacramentos, mas também para darem testemunho de Cristo e do Evangelho no mundo.

Segundo Domingo 
 Vocação Familiar 

Dia dos Pais
Neste domingo celebramos 

a vocação da família na pes-
soa do pai.   Em tempos de 
violência e perda de valores, 
a valorização da família é es-
sencial para a sociedade como 
um  todo. A família é chamada 
por Deus a ser testemunha do 
amor e da fraternidade, cola-
boradora da obra da Criação. 
Seu papel de educador, em 
colaboração com a mãe, é um 
dos pilares da unidade e bem- 
estar familiar cujos frutos são 
filhos bem formados e cons-
cientes do que significa ser 
cristão e cidadão.

Terceiro Domingo
Vocações Religiosas
Dia da Vida Religiosa

No terceiro domingo do mês 
vocacional, a Igreja lembra dos 
religiosos. Homens e mulheres 
que consagraram suas vidas a 
Deus e ao próximo. Desta vo-
cação brotam carismas e atu-
ações que enriquecem nossas 
comunidades com pessoas 
que buscam viver verdadeira-
mente seus votos de castidade, 
obediência e pobreza. São tes-
temunhos vivos do Evangelho. 
Com sua vida consagrada, eles 
demonstram que a vida evan-
gélica é plenamente possível 
de ser vivida, mesmo em um 
mundo excessivamente ma-
terial e consumista. São sinais 
do amor de Deus e da entrega 
que o homem é capaz de fazer 
ao Senhor.

Quarto Domingo
Vocações Leigas

Dia dos Ministérios Leigos
Neste dia celebramos todos 

os leigos que, entre família e 
afazeres, dedicam-se aos tra-
balhos pastorais e também 
missionários. Os leigos atuam 
como colaboradores dos pa-
dres na catequese, na liturgia, 
nos ministérios de música, 
nas obras de caridade e nas 
diversas pastorais existentes. 
Assumir  esta vocação  é do-
ar-se  pelo Evangelho  e  estar 
junto a Cristo em sua missão 
de salvação e redenção.



Imaculada em revista - 5

A Sagrada Tradição da Igreja ensi-
na que Nossa Senhora foi eleva-
da ao céu de corpo e alma após 

sua morte. No entanto, as particulari-
dades da “morte” da Virgem Maria não 
são conhecidas.

O Dogma da Assunção da Virgem San-
tíssima 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, disse o Papa: “Cris-
to, com Sua morte, venceu o pecado e a 
morte e sobre esta e sobre aquele alcan-
çará também vitória pelos merecimentos 
de Cristo quem for regenerado sobrena-
turalmente pelo batismo. Mas por lei na-
tural Deus não quer conceder aos justos 
o completo efeito dessa vitória sobre a 
morte, senão quando chegar o fim dos 
tempos. Por isso, os corpos dos justos 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-Aven-
turada Virgem Maria. Ela, por um privilé-
gio todo singular, venceu o pecado; por 
sua Imaculada Conceição, não estando 
por isso sujeita à lei natural de ficar na 
corrupção 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 tornar” (Gn 3,19). A nós que herda-
mos 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 Senho-
ra ao Céu é, para nós que ainda vivemos 
neste vale de lágrimas, a certeza de que o 
céu existe e é nosso destino.

a Assunção de Nossa Senhora

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

comemoração

15 DE AGOSTO
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F
oi no ponto em que a estrada cruzava o córrego e 
afluente do Moinho Velho, onde encontraram a ar-
gila apropriada, que se estabeleceram finalmente os 

irmãos franceses Saccoman. Quando conseguiram juntar 
algum dinheiro compraram mais terrenos e constituíram 
o Estabelecimento Cerâmico Saccoman-Frères, famoso por 
produzir telhas francesas. Foi feita uma barragem na par-
te superior, do lado oeste, formando um reservatório com 
um quilometro de extensão, um poço em que se retirava 
a preciosa argila. Ao lado foi construída uma chácara, que 
ficou conhecida como “Castelinho”. A lagoa ficou conhecida 
como “Lagoa do Sacoman” (e também “Buraco da União”, 
“Buraco do Samarone” e “Lagoa Boca da Onça”), e onde 
morria muita gente afogada. A casa era um mostruário da 
cerâmica e tinha os balcões ornamentados com peças de 

terracota e o telhado ostentava as telhas planas do tipo 
Marselha e outros ornatos que eram o orgulho do estabe-
lecimento cerâmico. 

Em 1900 chegava ao Brasil, procedente da Itália, Américo 
Paschoalino Samarone que começou a trabalhar na cerâmi-
ca dos Saccoman. O imigrante italiano foi recebendo pro-
moções até chegar a sócio majoritário da indústria. 

A cerâmica, que ficava no ponto final do “Bonde Fábrica”, 
funcionou até 1950. A lagoa foi aterrada em 1960 e o caste-
linho foi derrubado em 1968. A área ocupada pela fábrica 
cedeu lugar ao Heliópolis. A família Samarone perdeu gran-
de parte das terras devido às desapropriações pelo Estado e 
Município para obras do sistema viário.

Sacomã e Samarone
Cerâmica, castelinho e lagoa

Nosso bairro
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A 
Rua Silva Bueno terminava na antiga estrada de San-
tos. Nos anos 20 naquele ponto terminava também 
a parte urbanizada da Cidade, ainda pouco constru-

ída, e começava a zona rural. Ali tinha início também o Ca-
minho do Mar, reconstruído em 1920 por Rudge Ramos. Foi 
a primeira experiência de obras rodoviárias de maior porte 
construída e explorada em São Paulo pela iniciativa priva-
da. A empresa criada por Rudge Ramos construiu pequenos 
pontos de pedágio com barreiras. Nesses locais, para cha-
mar atenção, mandava construir arcos. 

O primeiro arco, marcando o início do Caminho do Mar, fi-
cava no Sacomã, alguns metros acima da Rua Silva Bueno, 
em frente ao portão da Cerâmica. Diferentemente de outros 
postos, neste caso o arco e o edifício eram como uma obra 
só. Eram uma referência básica para a cidade e para o bairro. 
O pedágio foi abolido em 1923 (sua arrecadação financiou a 
construção da atual Rodovia Anchieta), mas o arco permane-
ceu por anos e, até ser demolido nos anos 40, intrigava com 
sua imponente presença a todos que ali passavam.

A construção da Via Anchieta iniciada em 1939. A pri-
meira pista foi inaugurada em 1947 e tinha início exata-
mente no local em que existiu o primeiro arco. A pista 
foi alargada, mas ficaram na paisagem dois sinais até os 
anos 70: uma guarita e uma voluta, que guarnecia a es-
cada do antigo posto e era reconhecida pelos viajantes 
mais atentos, que sabiam que ali terminava o Ipiranga 
e a Cidade.

Hoje, quem vai para Santos pela Via Anchieta, saindo 
pela av. Nazaré, é obrigado a dar uma volta, passando no 
viaduto sobre a baixada em que existiu a grande lagoa, 
atrás da Cerâmica, onde atualmente é a Praça Altemar Du-
tra e o Complexo do Terminal Rodoviário e vai sair no local 
em que existiram a residência e o grande buraco para ex-
tração de argila, hoje Praça Monte Azul Paulista. Seguindo 
à direita entra-se na via Anchieta, exatamente onde havia 
o arco. Em frente, no local da fábrica, fica o acesso para 
São Caetano e a Estrada das Lágrimas, que é, afinal, a ve-
lha estrada de Santos.

Pedágio
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19 DE MARÇO
Festa de São josé
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Pastoral

D
ia 29 de junho completa-
mos cinco anos de aulas 
aos sábados do Projeto 

Taekwondo da Paróquia  Imacula-
da Conceição. O projeto segue se-
gundo orientação e acompanha-
mento do Mestre Marcelo que,  
sempre com extrema dedicação 
e demonstrando carinho, sabe, 
sob pulso firme,  conduzir os alu-
nos quando percebe desobedi-
ência ou perda de concentração.  
Assim caminharemos o tempo 
que for necessário para levar 
jovens, crianças e adultos à per-
feição, exigência de uma prática 
milenar de defesa pessoal.

Míriam Barone

5 anos de
taekwondo
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aconteceu

29/06 - Catequese sobre os Santos católicos

28/06 - Um Coração para Amar - Solenidade do Sagrado Coração de Jesus

C om esta campanha a Igreja 
quer: “estimular a participa-
ção em políticas públicas, à 

luz da Palavra de Deus e da Dou-
trina Social da Igreja para fortale-
cer a cidadania e o bem comum, 
sinais da fraternidade”.

Entre as preciosas dicas que é 
possível encontrar no Blog da 
Edições CNBB estão: 5 tipos de 
evento para promover a Campa-
nha da Fraternidade (organizar 
grupos de estudo bíblico, pales-
tras, mesa-redonda, eventos cul-
turais e artísticos e a discussão e 
aprofundamento do tema com 
os jovens da comunidade), como 
preparar os encontros catequéti-
cos e abordar o tema da Campa-
nha da Fraternidade, entre outras. 
 
A Campanha continua.

Visite:  edicoescnbb.blog

Campanha da Fraternidade
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sínodo arquidiocesano

A  participação na Missa do-
minical é um preceito da 
Igreja, que não foi abolido 

e deve ser levado bem a sério 
pelo povo católico. A pesquisa de 
2018, sobre a situação religiosa e 
pastoral da nossa Igreja em São 
Paulo, mostrou que apenas cerca 
de 5% (cinco por cento) dos cató-
licos frequentam regularmente 
a Missa dominical; outros cerca 
de 25% (vinte e cinco por cen-
to) frequentam a Missa de vez 
em quando. E são cerca de 70% 
(setenta por cento) dos católicos 
paulistanos que não frequentam 
a Missa nunca, ou quase nunca.

Isso é muito preocupante, pois 
a não participação regular na 
Santa Missa tem como conse-
quências quase inevitáveis o 
distanciamento da Igreja, a não 
identificação com ela e com sua 
mensagem e missão, o desco-
nhecimento de seu significado 
e de sua doutrina, a perda da fé 
católica e o indiferentismo re-
ligioso. A participação regular 
na Missa dominical é a melhor 
forma de “iniciação” à fé cató-
lica e à participação na vida da 
Igreja; ela oferece o alimento da 
fé, aprofunda a comunhão com 
Deus e com os irmãos, ajuda a 
sentir-se parte deste “povo de 
Deus” que crê, celebra, professa, 
espera e testemunha.

Cardeal Odilo Pedro Scherer, 
Arcebispo de São Paulo, 20/06/2019

ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066

especial

valorização 
da Eucaristia

TEM PAI DE TODO JEITO
Tem pai que ama, tem pai que esquece do amor. 

Tem pai que adota, tem pai que abandona. 
Tem pai … 

Tem pai que dá amor, tem pai que dá presente. 
Tem pai por amor, tem pai por acaso.

Tem pai … 
Tem pai que não sabe que é pai, tem filho que não sabe do pai. 

Tem pai que ensina, tem pai que não tem tempo.
Tem pai… 

Tem pai que encaminha o filho, tem pai que o deixa no caminho. 
Tem pai que assume, tem pai que rejeita. 

Tem pai… 
Tem pai de todo jeito.  

 
Seja um pai que esteja consciente do amor que tem para dividir… 

A todos os pais, um carinhoso abraço! Deus Pai os abençoe!



Aniversariantes dizimistas de agosto 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

Ana Maria Guerra
Antonio Morse Telles
Benedicto Irismar Sachs
Benita Avabal Bermejo
Catarina Alves de Carvalho Neta 
Clarice  Alves de Macedo Schneider
Daniel Augusto Camilo de Figueiredo
Débora Cristina Pires de Miranda
Deise Barbara da Silva
Eliete Garcia da Silva
Gilberto Mastrobuono
José Paulo de Lima

Lorenzo Schwanz
Márcia 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

“A situação da Amazônia é um triste paradigma do que está acontecendo 
em muitas partes do planeta: uma mentalidade cega e destruidora que 
favorece o lucro à justiça; coloca em evidência a conduta predatória com a 
qual o homem se relaciona com a natureza. Por favor, não esqueçam que 
justiça social e ecologia estão profundamente interligadas. O homem não 
pode permanecer um espectador indiferente diante dessa destruição, nem 
a Igreja deve ficar em silêncio: o grito dos pobres deve ressoar da sua boca.”    

Papa Francisco
(Fonte: www.vaticannews.va)

Intenções de oração do mês: 
Pela evangelização: Para que as famílias, graças a uma vida de oração  
e de amor, se tornem cada vez mais “laboratórios de humanização”.


