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Principal

Queridos irmãos e irmãs,

Paroquianas e paroquianos,

Acolhemos com alegria e ação de graças o mês de se-
tembro. No meio de uma pandemia que se alarga e am-
plia, somos chamados a renovar nossa vida na força ilu-
minadora e santificadora da Palavra. Neste ano, a CNBB 
propõe-nos a meditação e o estudo do Deuteronômio, 
um dos mais importantes livros do Antigo Testamento.

No referido livro, somos chamados a assumir os 
elementos fundamentais da vivência da Aliança com 
o Senhor. De fato, o autor sagrado nos oferece a pos-
sibilidade de revisar nossa vida e estreitar os laços 
de amizade com Deus no serviço aos pobres (órfãos, 
viúvas e estrangeiros). O que, na verdade, significa es-
colher o caminho da bênção e da vida. Trabalhemos, 
portanto, com determinação numa construção capaz 
de abrigar a todos sem discriminação,  testemunhan-
do, assim, nossa adesão incondicional à Palavra.

Crescer no conhecimento e na vivência da Pala-
vra é o caminho seguro de salvação, compreendida 
sempre na pespectiva de comunhão e amor entre ir-
mãos e irmãs. Por isso, tomemos com determinação 
a firme convicção de tornar nosso cotidiano um tes-
temunho qualificado e coerente de nossa fé cristã.  

Que a cruz de Cristo, cuja Exaltação celebraremos no 
dia 14 deste mês, nos comunique o sentido mais pleno 
da vivência do amor que se entrega e se compromete 
com o próximo mais vulnerável. Assim, também, a mãe 
das Dores, com sua oração, nos fortaleça no caminho do 
discipulado do Evangelho e, como seus filhos e filhas, in-
terceda pelos sofredores e desvalidos da humanidade.

Um abraço fraterno, com orações!

Pe. Boris A. Nef Ulloa
Administrador Paroquial

editorial
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São Jerônimo
TRADUTOR DA BÍBLIA E DOUTOR DA IGREJA

Nasceu na Dalmácia (Iugoslávia) 
por volta do ano 340. Em Roma, 
estudou latim sob a direção do 

mais famoso professor de seu tempo, 
Donato, que era pagão. Chegou a ser 
um grande latinista e muito bom conhe-
cedor do grego e de outros idiomas, mas 
muito pouco conhecedor dos livros espi-
rituais e religiosos. Passava horas e dias 
lendo e aprendendo de cor os grandes 
autores latinos, Cicero, Virgilio, Horácio e 
Tácito, e aos autores gregos, Homero e 
Platão, mas quase nunca dedicava tem-
po à leitura espiritual.

Jerônimo se dispôs ir ao deserto a 
fazer penitência por seus pecados (es-
pecialmente por sua sensualidade que 
era muito forte, por seu mau gênio e 
seu grande orgulho). Mas lá embora 
rezasse muito, jejuasse e passasse noi-
tes sem dormir, não conseguiu a paz, 
descobrindo que sua missão não era 
viver na solidão.

De volta à cidade, foi nomeado se-
cretário do Papa Dâmaso, encarregado 
de redigir as cartas que o Pontífice en-
viava. Em seguida, foi designado para 
fazer a tradução da Bíblia.

As traduções que existiam naque-
la época tinham muitas imperfeições 
de linguagem e várias imprecisões ou 
traduções não muito exatas. Jerônimo, 
que escrevia com grande elegância o 
latim, traduziu a este idioma toda a Bí-
blia, e essa tradução chamada “Vulgata” 
(tradução feita para o povo ou vulgo) foi 
a Bíblia oficial para a Igreja Católica du-
rante 15 séculos. Por volta dos 40 anos, 
Jerônimo foi ordenado sacerdote. Mas 
seus altos cargos em Roma e a dureza 
com a qual corrigia certos defeitos da 
alta classe social lhe trouxeram invejas. 
Sentindo-se incompreendido e até ca-
luniado em Roma, onde não aceitavam 
seu modo enérgico de correção, dispôs 
afastar-se daí para sempre e foi para a 
Terra Santa. 

Passou seus últimos 35 anos em uma 
gruta, junto à Gruta de Belém. Várias 
das ricas matronas romanas que ele 
tinha convertido com suas pregações 
e conselhos venderam seus bens e  fo-
ram também a Belém a seguir sob sua 
direção espiritual. Com o dinheiro des-
sas senhoras, construiu naquela cidade 
um convento para homens, três para 
mulheres, e uma casa para atender os 
que chegavam de todas as partes do 
mundo para visitar o lugar onde nasceu 
Jesus. Com tremenda energia, escrevia 
contra os hereges que se atreviam a ne-
gar as verdades da Santa religião. A San-
ta Igreja Católica reconheceu sempre 
São Jerônimo como um homem eleito 
por Deus para explicar e fazer entender 
melhor a Bíblia. Por isso, foi nomeado 
patrono de todos os que no mundo se 
dedicam a fazer entender e amar mais 
as Sagradas Escrituras. Morreu em 30 
de setembro do ano 420, aos 80 anos.

Fonte: www.acidigital.com

O Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo é 

uma iniciativa de professores de Bíblia, cuja 

proposta é oferecer um nutrimento bíblico-es-

piritual, uma palavra de conforto e esperança a 

partir do texto sagrado. Os biblistas meditam 

diariamente sobre um texto da liturgia diária 

com empatia pastoral, linguagem clara e evi-

tando polarização.

https://www.acidigital.com/noticias/hoje-e-celebrado-sao-jeronimo-tradutor-da-biblia-e-doutor-da-igreja-75423
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hora santa

Mini curso

DEuteronômio

T
oda primeira sexta-feira do mês você é con-
vidado a participar da nossa Hora Santa! Gra-
vamos um vídeo especial que é postado  no 

Facebook, para que você possa nos acompanhar 
nessa Devoção. Deixe sua intenção que, no decor-
rer do dia, membros do Apostolado da Oração es-
tarão em prece. Juntos, de Coração para Coração.

OFERECIMENTO DIÁRIO E INTENÇÃO  
DE ORAÇÃO PARA O MÊS DE SETEMBRO 

Deus nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de 
hoje: minhas orações e obras, meus pensa-
mentos e palavras, minhas alegrias e sofri-
mentos, em reparação de nossas ofensas, em 
união com o Coração de teu Filho Jesus, que 
continua a oferecer-se a Ti na Eucaristia, pela 
salvação do mundo. 

Que o Espírito Santo, que guiou a Jesus, seja 
meu guia e meu amparo nesse dia para que 
eu possa ser testemunha do teu amor. Com 
Maria, Mãe de Jesus e da Igreja, rezo especial-
mente pelas intenções do Santo Padre para 
este mês: para que os recursos do planeta não 
sejam saqueados, mas partilhados de firma 
justa e respeitosa.

02/09
INTRODUÇÃO AO LIVRO  
DO DEUTRONÔMIO 
Dr. Fabrízio Zandonadi Catenassi 
(PUCPR)

09/09  
TEMAS TEOLÓGICOS  
DO DEUTRONÔMIO 
Dr. Jean Richard Lopes (PUC Minas) 

Dra. Elizângela Chaves Dias (Pontifícia 
Universidade Urbaniana e SIMI)

16/09  
DEUTRONÔMIO: 
CONSTITUIÇÃO PARA ISRAEL 
Dr. Cássio Murilo Dias da Silva 
(PUCRS)

23/09 
DEUTRONÔMIO  
E ANTIGO TESTAMENTO 
Dr. Jaldemir Vitório (FAJE)

30/09 
DEUTRONÔMIO  
E NOVO TESTAMENTO 
Dr. Jacir de Freitas (ISTA)

ACOMPANHE AS POSTAGENS NO YOUTUBE

curso
celebração

https://www.youtube.com/channel/UCkVLcYNOuzQL_HL1g8e3_lg
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CONVITE
 

A arquidiocese de São Paulo e a Congregação 
dos Rogacionistas do Coração de Jesus 

convidam para a ordenação episcopal de 

Mons. ÂNGELO ADEMIR MEZZARI, RCJ., 
nomeado Bispo Titular de Fiorentino e
 Auxiliar da arquidiocese de São Paulo

 pelo Papa Francisco 

Dia 19 de setembro de 2020, 15h00, no Santuário 
do Sagrado Coração Misericordioso de Jesus, em 
Içara (Rodovia ICR-253), diocese de Criciúma (SC) 

 Bispos ordenantes: Cardeal Odilo Pedro Scherer 
   Arcebispo de São Paulo, SP 

   Dom Jacinto Inácio Flach 
   Bispo de Criciúma, SC 

   Dom Rubens Sevilha, OCD 
   Bispo cle Bauru, SP 

Bispos: levar paramentos e mitra brancos 
Presbíteros e Diáconos: levar túnica e estola branca 
Contato para informações: Sr Cláudio B. Pradella 
Tel.: (55-11) 98071-3627 E-mail: cpradella@rq.org

comemoração

O Papa Francisco nomeou no dia 8 de Julho o Padre Ângelo Ademir Mezzari como Bispo Auxiliar da 
Arquidiocese de São Paulo. Religioso da Congregação dos Rogacionistas do Coração de Jesus, Padre 
Ângelo, atualmente, é pároco da Paróquia Nossa Senhora das Graças, em Bauru (SP). “Com muita fé 

acolho esta nomeação, e de coração dei meu assentimento, com tremor e temor, mas sei que é o mesmo 
Senhor, pelo Sucessor de Pedro, que me convida a continuar servindo com amor e dedicação a sua Igreja, 
agora na Ordem Episcopal”, ressaltou o Padre Ângelo.
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SACRAMENTOS

o sacramento do batismo

S
acramento significa “sinal”. Os 
Sacramentos são sinais do amor 
de Deus para com a humani-

dade.  Por exemplo: você ama uma 
pessoa e quer demonstrar esse Amor 
dando-lhe um presente. Este presen-
te não é o amor, mas é a prova do 
amor, é um sinal. 

Os Sacramentos são: o Batismo, a 
Confirmação, a Eucaristia, a reconci-
liação (Confissão), a Unção dos enfer-
mos, a Ordem e o Matrimônio. 

É o primeiro dos Sacramentos. Indi-
ca o início da vida cristã, o início do 
diálogo com Deus e a humanidade. 
Tomemos como exemplo o Batismo 
de Jesus narrado em Marcos 1,9-11, 
em Mateus 3,13-17 e em Lucas 3,21-
22. Quando Jesus recebe o Batismo 
de João, o céu se abre e o Espírito 
Santo paira em Jesus e o Pai do céu 
se fez ouvir: “Esse é meu Filho mui-
to amado” e Jesus assume o Projeto 
do Pai: servindo a causa da vida. Isso 
acontece também com toda pessoa 
batizada, de modo que “ser filho(a) de 
Deus pelo Batismo é muito mais do 

que simplesmente vir ao mundo pelas 
mãos de Deus.

Deus chama à vida através do amor 
concreto entre marido e mulher. A 
criança nasce. A criação é refeita ser-
vindo-se dos pais. Deus está recriando 
o mundo. Aos pais é confiada a conti-
nuação do projeto da bondade divina 
e o que se pede a eles é que sejam os 
que vivem anunciando a bondade de 
Deus. Portanto muito cuidado na es-
colha dos padrinhos.  Os padrinhos 
devem renunciar o pecado e anunciar 
à criança a Fé na Trindade em nome da 
qual o novo ser é batizado: Em nome 
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a 
obrigação dos padrinhos. Estes devem 
ajudar os pais na vida cristã.

Os cursos para pais e padrinhos 
têm a finalidade de conscientizá-los 
e alertá-los sobre sua obrigação cristã 
na criação da criança. O futuro desse 
novo ser, indefeso e frágil, depende 
exclusivamente dos pais e padrinhos.

Batiza-se porque os bisavós e avós 
são muito católicos, por isso tem que 

ser batizado. Quem age assim está se-
guindo tradição. É preciso descobrir o 
verdadeiro sentido e o valor deste Sa-
cramento para viver e ensinar a crian-
ça a viver este Sacramento. 

CONSELHOS     

• Que pais e padrinhos se preocu-
pem mais com o Sacramento do 
que com a fotografia e a filmagem.  

• Procurem conhecer bem a cele-
bração do Batismo, o sacramento 
em si e os gestos e símbolos espi-
rituais usados. 

• Preparem-se antes com orações e 
peçam a Luz de Deus para a criança.  

• Contem aos irmãozinhos o que 
vai acontecer explicando-lhes que 
também receberam o Batismo. 

Irmã Marivan 
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livro

E
m pouco mais de 150 páginas, 
Raquel Carpenter reconstrói a 
própria experiência com a devo-

ção do Sangue de Jesus, contando aos 
leitores o processo pessoal de entrega 
que levou ao desaparecimento de uma 
doença autoimune grave, o Lúpus, um 
prognóstico que a medicina conven-
cional não explica. A cura pelo Sangue 
de Jesus provocou outros milagres na 
trajetória da autora e da Comunidade 
fundada por ela, com a expansão das 
atividades terapêuticas psicoemocio-
nais e espirituais, contribuindo para 
transformar a vida de muitas pessoas.

Mas a publicação não se limita ao 
testemunho da Raquel. Trata-se, prin-
cipalmente, de uma obra dedicada a 
conduzir o leitor às práticas devocio-
nais em honra do Sangue de Jesus, 
contendo o Terço do Precioso Sangue 
de Jesus, as Gotas do Sangue de Jesus, 
Novena, Ladainha, Via Sacra, Louvor, 
entre outras orações relacionadas. Em 
nove capítulos o leitor encontra os en-
sinamentos e os recursos necessários 
para se dedicar à devoção, aproximan-
do-se das incontáveis graças dedicadas 
ao Sangue de Cristo. 

O PODER DO 
SANGUE DE JESUS

file:https://www.angeluseditora.com/o-poder-do-sangue-de-jesus/
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santos

santa sofia

S
anta Sofia, protetora das 
mães, das viúvas e interces-
sora contra as doenças da 

pele. O nome Sofia significa “sabe-
doria de Deus”. Santa Sofia nasceu 
em Roma, então governada pelo 
Imperador Adriano, perto do ano 
130. Ela sofreu grande perseguição, 
principalmente por Antíoco, que era 
o prefeito de Roma na época. Santa 
Sofia se converteu ao cristianismo 
ainda bem jovem e dedicou toda 
a sua vida a levar Jesus às pessoas. 
Sabe-se que Sofia foi casada e teve 
três filhas: Fé, Esperança e Caridade. 
Esses nomes ela escolheu quando 
levou as filhas para serem batizadas. 
Ficou viúva e, sozinha, cuidava das 
filhas. Assim, educou-as na fé cristã 
e se tornou um exemplo de mulher 
virtuosa em Roma.

Por causa de sua fama na cidade 
e da perseguição contra os cristãos, 
o prefeito da cidade prendeu Santa 
Sofia e suas três filhas. A crueldade 
chegou a tal ponto que, na presença 
da mãe, o tal prefeito foi torturando 
uma a uma de suas filhas, para que 
ela renunciasse a Jesus e sua fé cristã, 
e adorasse aos deuses romanos. Os 
torturadores amarraram Santa Sofia 
para que ela assistisse as torturas de 
suas filhas e renunciasse a sua fé. A 
primeira filha, Santa Fé, amarraram, 
quebraram seus braços e pernas, chi-
cotearam até sua morte. A segunda, 
Santa Esperança, colocaram em um 
tacho com betume quente até que ela 
morresse. E a terceira, Santa Caridade, 
(com 9 anos) foi decapitada. Todas fo-
ram torturadas à frente da mãe, mas 
Santa Sofia, sustentada pela força di-
vina, permaneceu rezando por elas e 
dando forças para que aguentassem 
sem esmorecer na fé. Todas morreram 
rezando junto com a mãe. O prefeito, 
vendo que Santa Sofia não renuncia-

ria à fé, resolveu deixá-la viva, a fim de 
que sofresse moralmente a perda das 
filhas. Santa Sofia sofreu, sim, o trau-
ma da morte e a falta das filhas, mas 
permaneceu firme na fé e encorajan-
do a todos que encontrava. Seu con-
forto era saber, com certeza no cora-
ção, que suas filhas deram a vida por 
Jesus e estavam na glória de Deus.

Após a morte das filhas, Santa Sofia 
perdeu tudo que tinha: bens, casa, 
família, mas continuou levando vá-
rias pessoas para o cristianismo, sem 
perder sua confiança em Jesus Cristo 
em nenhum momento. Os cristãos 
eram presos, torturados e mortos. 
Santa Sofia, então, se tornou uma for-
ça para todos. Com seus jejuns, traba-
lhos e orações, dava grande exemplo 
de fé e amor a Jesus Cristo e animava 
a todos. Assim, conseguiu levar mi-
lhares de pessoas para a fé cristã. Al-
gum tempo depois, enquanto rezava 
sobre os túmulos das três filhas, Santa 

Sofia caiu morta sobre ele. Foi em se-
tembro do ano 130 depois de Cristo. 
Ela foi sepultada no mesmo túmulo 
de suas filhas. Vários milagres come-
çaram a acontecer, principalmente a 
cura de feridas na pele das pessoas 
que iam rezar a Santa Sofia e suas fi-
lhas. Por isso, ela se tornou uma das 
Santas mais veneradas no Oriente.

Por causa de seus sofrimentos e da 
importância de sua história para os 
cristãos, em sua honra foi construída 
uma magnífica Basílica em Constanti-
nopla, atual Istambul, Turquia. Trata-se 
da famosa e esplendorosa Basílica 
de Santa Sofia, conhecida também 
como Hagia Sofia. Porém, após a con-
quista pelos muçulmanos, o magnífico 
templo se tornou uma mesquita e hoje 
é um museu. No Rio de Janeiro existe 
uma igreja, no bairro de Cosmos, dedi-
cada a Santa Sofia.

 
Fonte: cruzterrasanta.com.br

18 DE SETEMBRO
Festa de Santa Sofia

https://youtu.be/fFqnMcDC4Ts
https://cruzterrasanta.com.br/historia-de-santa-sofia/108/102/
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santa efigênia

S
anta Efigênia ou Santa Ifigênia, 
como também é conhecida, é 
a responsável pela difusão do 

Cristianismo na Etiópia, nordeste da 
África, um dos países mais antigos 
do mundo. Ela é festejada no dia 21 
de setembro, juntamente com São 
Mateus evangelista, responsável pela 
sua conversão ao cristianismo. Santa 
Ifigênia e Efrônio, seu irmão, eram 
filhos de Eggipus e Eufenisa, reis de 
Noba, ou Núbia, um pequeno reino 
da Etiópia, que vivia mergulhado no 
paganismo. O nome Ifigênia, do gre-
go, significa “nascida forte”.

Oito anos depois da Ascensão 
de Jesus, o Apóstolo São Mateus 
e mais dois discípulos, chegaram 
para evangelizar a capital da Núbia. 
Mateus dirigiu-se, primeiramente a 
Noba, capital e cidade natal de Efigê-
nia. Suas palavras, porém, foram mal 
recebidas e ele foi tido como louco 
pelos habitantes. Somente a princesa 
Efigênia aceitou a ideia de um único 
Deus e passou a rejeitar o paganismo. 

Porém, dois influentes sacerdotes pa-
gãos ditavam as regras no local. Saben-
do das pregações de São Mateus e da 
crença da Princesa Efigênia, começa-
ram a mentir por toda parte, afirman-
do que Mateus insultava seus deuses 
e convenceram o Rei de que os deuses 
só se aplacariam se oferecessem Efigê-
nia em sacrifício. Ela deveria ser ofere-
cida por meio de um “incêndio sagra-
do”. Efigênia esperou o momento do 
sacrifício e ofereceu-se a Deus Criador 
Único e Verdadeiro. Encorajada por São 
Mateus, com fé na vitória sobre o mal, 
ela se pôs a esperar a hora decisiva. Os 
sacerdotes prepararam e acenderam 
a fogueira no formato de um trono. 
Quando as chamas subiram, Efigênia 
ergueu a voz, invocando, o nome po-
deroso de Jesus. Então, um anjo veio 

do céu, arrancou Efigênia das mãos ini-
migas e tornou-a invisível, aparecendo 
em outro lugar. Após esse milagre de 
libertação, Efigênia multiplicou seus 
esforços e o zelo pela conversão do pa-
lácio e de toda a Núbia. 

Em seu zelo pela pregação do Evan-
gelho, Efigênia teve a seguinte reve-
lação: “Efigênia, se pretendes saber 
o modo conveniente de me servires, 
conforme a minha Divina Vontade, 
faze-te generalíssima de um exército 
de Virgens pobres, obedientes e cas-
tas que, renunciando, voluntariamen-
te, ao século, consigam o inestimável 
brasão de serem esposas Minhas, sem 
detrimento de sua inviolável pureza”. 
Efigênia obedeceu prontamente.

Havia na corte um Príncipe egoísta e 
ardiloso, chamado Hirtaco. Ele era tio 
de Efigênia, irmão de seu pai. Este se 
levantou contra Efigênia, e roubou o 
poder herdado por Eufrônio, irmão de 
Efigênia. Santa Efigênia ficou do lado 
do irmão. Quando Hirtaco assumiu o 
poder, disse que daria a metade do rei-
no a São Mateus, caso ele convences-
se Efigênia a se casar com ele. Mateus 

rejeitou veementemente a proposta 
de Hirtaco. Hirtaco, furioso, ordenou 
que São Mateus fosse morto, fazendo 
dele um mártir da fé cristã. Em seguida, 
Hirtaco mandou destruir a casa onde 
Santa Ifigênia vivia com as irmãs. Os 
soldados incendiaram a casa. Santa Efi-
gênia e as irmãs pediram ajuda a Deus. 
Então, o fogo se apagou das paredes 
do Convento e se acendeu no Palácio 
de Hirtaco. Foi um fogo tão forte que 
o palácio rapidamente virou cinzas, so-
brando somente ruínas. Hirtaco fugiu e 
o povo proclamou Eufrônio, irmão de 
Santa Ifigênia, como rei. 

Ao chegar o momento de sua morte, 
Santa Efigênia teve um aviso de Deus e 
isto, para ela, foi motivo de grande ale-
gria. Então, ela doou tudo o que ainda 
tinha de seu. Logo, uma doença tomou 
seu corpo. Ela recebeu os sacramentos 
e esperou sua morte em paz. 

Santa Efigênia é invocada como pro-
tetora contra incêndios, como padroei-
ra dos militares e como auxiliadora de 
quem precisa da casa própria.

 
Fonte: cruzterrasanta.com.br

21 DE SETEMBRO
Festa de 
Santa Efigênia

https://cruzterrasanta.com.br/historia-de-santa-efigenia/72/102/
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ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066

Conheça também nosso canal no youtube: www.youtube.com/user/pimaculadaconceicaoi

www.facebook.com/imaculadaipiranga.org

http://www.youtube.com/user/pimaculadaconceicaoi
http://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

agência: 2720
conta corrente: 6625-7

CNPJ 63.089.825/0107-00
Paróquia Imaculada Conceição 

Mitra Arquidiocesana de São Paulo

celebração

Papa exorta a ‘partilhar,’ não ‘saquear’ a criação

À
s vésperas do Tempo da Criação ecumênico, o Papa Francisco se pronun-
ciou com convicção contra os atos de “saque” contra a criação de Deus e 
chamou a todas as pessoas para agir na proteção dos dons de Deus “hoje, 

não amanhã, hoje.” Sua Santidade, falando no Vídeo do Papa mensal para o mês 
de setembro, disse que países e empresas no Norte global exploraram os “dons 
naturais do Sul [global], gerando uma ‘dívida ecológica.’

“Quem pagará essa dívida?” ele perguntou.

“Além disso, a ‘dívida ecológica’ é ampliada quando multinacionais fazem fora 
de seus países o que elas não têm permissão para fazer nos seus. É ultrajante.”

Sua mensagem chamando a todos para agirem, chega no momento em que 
os católicos estão se preparando para o início do Tempo da Criação, a celebração 
anual de oração e ação pela nossa casa comum. A celebração ecumênica começa 
terça-feira, 1 de setembro, o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, e 
encerra dia 4 de outubro, festa de São Francisco de Assis, o padroeiro da ecologia.



Aniversariantes dizimistas de setembro 2020

Antonio Carvalho dos Reis Filho
Aurelino Matos macedo
Camila Ribeiro 
Clara Regina Pedroso
Claudete Guido
Denis Erick Lundgrem
Estela Aparecida
Felipe Yamadera
Hugo do Nascimento
Ivone Ribeiro Klepacy
Manoel Fernandes 
Marcelo Siqueira dos Santos

Palavra do Papa

“Deus não precisa ser defendido por ninguém e não quer que o 
Seu nome seja usado para aterrorizar as pessoas. Peço a todos que 
parem de instrumentalizar as religiões para incitar ao ódio, à violência, 
ao extremismo e ao fanatismo cego. Peço a Deus Todo-Poderoso que 
abençoe todo esforço que beneficie o bem da humanidade e nos ajude 
a seguir em frente na fraternidade”

Papa Francisco
(Fonte: www.vaticannews.va)

Intenções de oração do mês: 
Respeito pelos recursos do planeta. (Universal):  
Rezemos para que os recursos do planeta não sejam saqueados, mas 
partilhados de forma justa e respeitosa.

Maria Lúcia do Nascimento
Maria Regina Millini
Mário Antonio de Assis
Neide Pieretti
Salvador Fagundes Russo
Silvana Ramos Névola
Solange Freire Faxina
Sônia Regina Romano Fonseca

Horário das Missas 

Segunda-feira: 7h 

Terça-feira: 7h

Quarta-feira: 7h  

Quinta-feira: 7h 

Sexta-feira: 7h  

Sábado: 7h

Domingo: 10h e 18h30

1ª Sexta-feira do mês:  
Missa Votiva do Sagrado 
Coração de Jesus às 7h 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoeYJXLr_nya9g-YzefKBIvycJ7hBiRJ1To0cbiqDLWp8buw/viewform
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2020-08/papa-francisco-tweet-dia-homenagem-vitimas-perseguicoes-religios.html
https://www.facebook.com/imaculadaipiranga.org/videos/?ref=page_internal
http://www.youtube.com/user/pimaculadaconceicaoi

