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Principal

Irmãs e irmãos, a paz!

Chegamos em setembro, o mês dedicado à Bíblia. 
O ano vai se aproximando do final e muitas ativi-
dades importantes também vão caminhando para 
suas conclusões.

As pesquisas para o Sínodo Arquidiocesano 
continuam acontecendo até meados deste mês e 
os encontros de estudo dos grupos também che-
gam perto de suas conclusões. Esse momento his-
tórico da Igreja em São Paulo será vivido em plena 
comunhão com todas as paróquias de São Paulo.

No início de outubro teremos as eleições gerais: 
pesquise bem em quem você vai votar, lembre-se 
de que eleger bons deputados e senadores é tão 
importante quanto eleger bons governadores e 
presidentes. O Papa Francisco nos lembra que um 
bom cristão não pode se isentar da vida política.

Por ser o mês da Bíblia, por que você não se 
desafia a meditar o livro da Sabedoria, sugerido 
como livro de estudos pela Igreja no Brasil?

Estou certo de que a intimidade com a palavra 
de Deus só vai lhe fazer bem.

Que Deus encha de bençãos a sua caminhada 
em setembro.

Pe. Pedro Luiz Amorim Pereira

Editorial
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E
m 2018, os fiéis estudarão 
os seis primeiros capítulos 
do livro da Sabedoria. Em 

setembro, recebemos um belo 
convite da Igreja no Brasil: olhar 
com mais carinho para a Bíblia, 
fonte de nossa fé.

Durante estes trinta dias, nós 
católicos somos convidados a in-
tensificarmos a nossa escuta, me-
ditação e reflexão sobre a Palavra 
de Deus, a fim de torná-la mais 
viva e eficaz em nossas vidas. 
Pois, conforme nos ensina São Je-
rônimo, “desconhecer a Escritura 
é desconhecer a Cristo e se negar 
a anunciá-lo”. 

O mês de setembro foi escolhi-
do fazendo memória a São Jerô-
nimo (celebrado no dia 30), que 
traduziu os textos sagrados do 
hebraico e grego para o latim. O 
que acontece é que, para muitos, 
algumas partes da Bíblia são tão 
difíceis de interpretar, que pare-
cem que ainda estão em grego.

Nem sempre é fácil mergulhar 
com profundidade na Sagrada Es-
critura. Por isso, nessa formação, 
vamos conhecer algumas dicas 
para viver bem seu mês da Bíblia.

Para o crescimento 
pessoal
Como em uma boa amizade, é 

preciso aproximar-se da Sagrada 
Escritura. Perguntar, conhecer, 
interessar-se, gastar tempo com 

os textos e dialogar com eles.

Um bom amigo também é aque-
le que “faz nada” junto com a gen-
te. Então, o silêncio diante da Pala-
vra é necessário. Não aquele para 
pensar no que vou cozinhar ou 
para dar um cochilo, mas o que re-
presenta saborear a palavra, como 
sentir o gosto de um chocolate na 
boca depois de comer.

Separe um espaço da sua casa 
para ser seu “cantinho da oração” 
(uma cômoda, um espaço na pra-
teleira). Não precisa de muito! 
Coloque alguns objetos sagrados 
que o levam a Deus, para que, 
toda vez que você chegar ali, seu 
coração saiba que é hora de rezar 
com a Palavra.

Em comunidade

Procure, com a pastoral litúr-
gica de sua paróquia, fazer uma 
celebração da Palavra, bem pre-
parada, cheia de encanto. Fale 
com o padre da sua comunidade, 
para convidar um bom palestran-
te para estudar o livro de 1 Tessa-
lonicenses. E ajude-o a motivar a 
paróquia para participar.

Leia o texto em comunidade e 
ore com seus irmãos de caminho. 
Quando estamos juntos, Deus está 
no meio de nós e fala conosco.

Adaptação livre de texto de

Fabrizio Zandonadi Catenassi

Mês da Bíblia
“Para que n’Ele nossos povos tenham vida –  

Livro da Sabedoria”
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notícia

Santos Arcanjos Gabriel, Miguel e Rafael

29 DE 
SETEMBRO
Festa dos Santos 
Arcanjos Gabriel, 
Rafael e Miguel

N
esta data celebramos a festa 
dos arcanjos Gabriel, Miguel e 
Rafael. A palavra anjo significa 

mensageiro, e não se refere à sua na-
tureza mas à sua função. São Gabriel 
cujo nome quer dizer “Deus é forte” 
ou “Aquele que está na presença de 
Deus”, é o anunciador das revelações 
divinas. Foi ele que foi enviado a Zaca-
rias para anunciar que Isabel, sua mu-
lher, teria um filho e a Maria para lhe 
pedir o consentimento para ser a mãe 
de Deus. Foi o arcanjo Gabriel quem, 
pela primeira vez, pronunciou as pa-
lavras com que nós cristãos saudamos 
Maria: “Ave, cheia de graça!”. Tam-
bém foi ele que esteve junto a Jesus 
por ocasião da agonia no Horto das 
Oliveiras. São Gabriel goza de muito 
prestígio junto aos muçulmanos. 

São Miguel, cujo nome significa 
“Quem como Deus?”, é o príncipe das 
milícias celestes”, é o patrono das si-

nagogas, o anjo protetor de Israel e 
invocado pelos judeus nos tempos 
das dificuldades e angústias. É o anjo 
do Apocalipse que vence o dragão, 
logo, o anjo da vitória, aquele que 
vence e derrota o mal, e também o 
padroeiro de toda a Igreja –  o novo 
Israel –  e seu defensor contra os ini-
migos externos e internos. 

São Rafael, cujo nome significa 
“Medicina de Deus” ou “Deus cura”, 
é citado uma única vez na Sagrada 
Escritura, quando acompanha o jo-
vem Tobit na viagem de Nínive até 
a Média e lhe indica o remédio para 
a cura da cegueira de Tobias, seu 
velho pai. E porque o defende dos 
perigos da viagem é também consi-
derado o guia e padroeiro dos via-
jantes. Em alguns países ele é tido 
como patrono dos noivos, por ter 
patrocinado o casamento do jovem 
Tobias com Sara.

No dia em que celebramos os ar-
canjos Miguel, Rafael e Gabriel, é im-
portante que conheçamos mais so-
bre eles. Os anjos não existem por si 
mesmos, nem têm poderes próprios.  
Não são eternos, porque são criaturas 
criadas por Deus, e eterno é somente 
Deus que não tem princípio nem fim. 
Os anjos são criaturas imortais, dota-
das de razão, inteligência, vontade e 
liberdade. São puro espírito. Embora 
a Sagrada Escritura deixe bem claro 
que existe um número enorme de an-
jos, ela cita apenas os nomes de três: 
Gabriel, Miguel e Rafael. 

Outros nomes atribuídos aos anjos 
não têm fundamento bíblico e não 
passam da fantasia e imaginação das 
pessoas. Hoje de modo especial, São 
Rafael, São Gabriel e São Miguel con-
vidam cada um de nós a ser um anjo 
para o irmão, isto é, um verdadeiro si-
nal da presença de Deus na vida dele.
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nosso bairro

E
m 1859 nascia, na cidade de 
Lorena, província de São Paulo, 
José Vicente de Azevedo, per-

sonagem fundamental na história 
da Colina do Ipiranga. Filho de uma 
importante família de fazendeiros 
e políticos, aos nove anos de idade 
vivenciou uma reviravolta em sua 
vida: seu pai, o Coronel José Vicen-
te de Azevedo, um conservador, foi 
assassinado a mando do partido li-
beral. Ao perder o pai, José Vicente 
passou por muitas situações adver-
sas, trabalhando para ajudar a mãe, 
sofrendo dificuldades financeiras e 
testemunhando o sofrimento gerado 
pela pobreza e pela escravidão. Essa 
situação fez com que ele prometesse 
a si mesmo que ajudaria a quem mais 
necessitava quando recuperasse sua 
fortuna. Isso incluía o uso que daria 
ao dinheiro recebido por herança, 
acumulado a partir do trabalho es-
cravo, pois ele dizia que “o que foi 
ganho à custa do sofrimento alheio 
não traz felicidade”.

José Vicente terminou os estudos 
em Lorena e estabeleceu-se em São 
Paulo.  Em 1889 adquiriu do Governo 

A 1ª missa e os primeiros tabernáculos do Ipiranga
46 hectares de terrenos  na Colina 
do Ipiranga, local distante do centro 
da cidade e pouco habitado naquela 
época. Nos anos seguintes projetou e 
iniciou duas obras sociais: o Asylo de 
Meninas Órfãs e o Liceu de São José. 

O Liceu de São José foi concebido 
por José Vicente para oferecer abrigo 
e ensino profissionalizante a meninos 
pobres. Mas, a pedido do Padre italia-
no José Marchetti, José Vicente doou 
aqueles terrenos, a capela e edifício 
em construção, à Congregação dos 
Missionários de São Carlos. O Orfana-
to Cristóvão Colombo foi inaugurado 
no ano de 1895 com a finalidade de 
abrigar meninos órfãos, descenden-
tes de imigrantes italianos que che-
gavam aqui aos milhares. Atualmente 
é o Instituto Cristovão Colombo que, 
até hoje, tem como missão trabalhar 
em prol do desenvolvimento das 
crianças e de suas famílias. O edifício é 
tombado pelo Conpresp e fica na Rua 
Dr. Mario Vicente, 1108.

O orfanato feminino foi inaugura-
do por José Vicente em 1896, com 
o nome de Asilo de Meninas Órfãs 

Desamparadas Nossa Senhora Au-
xiliadora do Ipiranga. O Asilo se tor-
nou mais tarde um Internato e deu 
origem à Fundação Nossa Senhora 
Auxiliadora do Ipiranga, instituição 
filantrópica privada que também 
atua no bairro há 122 anos. O edifício 
do antigo Asilo abriga hoje o Museu 
Vicente de Azevedo. É também tom-
bado pelo Conpresp, localizando-se 
na Rua Dom Luis Lasanha 300.

CURIOSIDADE: O Museu Vicente 
de Azevedo possui uma rara fotogra-
fia do “Lançamento da pedra funda-
mental da Igreja e do Liceu de Artes e 
Ofícios de São José”. Acreditamos ser 
esta a primeira missa fotografada na 
região do Ipiranga, no ano de 1891. 
No centro da fotografia vê-se a figura 
de José Vicente de Azevedo, na épo-
ca com 32 anos.

Ana Silvia Bloise 
Helen Araújo
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reflexãoCampanha da Fraternidade

SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA 
PELA EDUCAÇÃO

Por que há tanta violência 
no Brasil? O que podemos 
fazer para reduzi-la? Apli-

cação rigorosa das leis exis-
tentes e cadeia seguramente 
contribuiriam. Mas não bastam. 
É preciso um sistema de educa-
ção de qualidade e que a escola 
ensine princípios básicos, como 
a moral e os bons costumes. 

Como disse Ruth Cardoso, pobre-
za não é apenas falta de dinheiro, 
mas também de oportunidades. 
E oportunidades geralmente sur-
gem para quem está preparado, 
com bom nível educacional. Opor-
tunidades também se conquistam!

A evasão escolar é uma das raízes 
da violência no País. A média de 
estudantes que não concluem o 
ensino médio é de 41% no Brasil. 
Um jovem fora da lei não perce-
be que a educação é ponte para 
uma vida longa, feliz, longe da 
marginalidade. A educação de 
forma atraente, que prepare 
para a vida, é a melhor forma de 
minimizar esses dois problemas.

Educar para a vida é preparar o 
cidadão para aproveitar as opor-
tunidades e reduzir a pobreza

política e bem comum

O
s filósofos da Grécia Antiga, 
como Aristóteles e Platão, já en-
tendiam que a verdadeira políti-

ca deve ter como seu objetivo o bem 
comum. Isso quer dizer que, em vez de 
privilegiar os interesses de uma parte, 
a política deve servir para construir a 
comunidade – a cidade, o estado, o 
país – como um todo, garantindo as 
condições básicas para o crescimento 
e a realização de todos e de cada um.

A tradição cristã sempre manteve 
esse entendimento, defendendo o 
bem comum, a dignidade de cada 
pessoa e a proteção dos mais fracos 
(as crianças, os doentes, os pobres 
etc.). A síntese desses ensinamentos 
está presente na Doutrina Social da 
Igreja Católica.

Com ela, a Igreja continua a afirmar 
que a política é “uma maneira exigen-
te... de viver o compromisso cristão a 
serviço dos outros” (papa Paulo VI) e 
que seu fim último é o bem comum. 
Por isso, nenhum cristão comprometi-
do com a missão de anunciar o Evan-
gelho por meio de ações e palavras 
pode desprezar a política. Mais ainda: 
se todos os cristãos agissem na vida 
social e política segundo os valores do 
Evangelho, o mundo em que vivemos 
seria muito melhor. De fato, nossa res-
ponsabilidade está longe de acabar.

Falar de bem comum não significa 
dizer que há uma única solução para 
os desafios que encontramos na so-
ciedade. Pessoas e grupos diferentes 
podem ter visões diversas sobre os 
caminhos a percorrer, enfatizando 
determinados pontos em função de 
suas circunstâncias históricas e seus 
pontos de vista particulares: é o plura-
lismo social. É preciso respeitar as po-
sições diferentes das nossas, dentro 
da Igreja e até mesmo entre os que 
não partilham da nossa fé.

Mesmo assim, há critérios funda-
mentais e inegociáveis, como o va-
lor de cada vida humana, desde a 
concepção até a morte natural, a li-
berdade religiosa e de pensamento, 
o direito de todos a ter voz e vez na 
sociedade, o respeito ao meio am-
biente etc. Sem eles, não dá para falar 
de bem comum. Por isso, cada cristão 
deve pensar com seriedade sobre as 
opções oferecidas pelos candidatos 
a cargos públicos, sempre se per-
guntando se suas ideias e programas 
respeitam esses critérios e colaboram 
para o bem comum.

Ler a Cartilha de Orientação Politica 
de 2018, da CNBB, pode ser um bom 
começo para essa reflexão.

Gustavo Adolfo Santos
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Em 2018, a Pastoral Familiar da Paróquia Imaculada 
oferecerá aos casais que vivem juntos e constituí-
ram sua família, mas que por alguma razão nunca 
celebraram o Sacramento do Matrimônio, a opor-
tunidade de se preparar para receber esse sacra-
mento 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 impedimen-
tos para a recepção do matrimônio. As inscrições 
podem ser feitas ao longo do mês de setembro, e 
serão oferecidos três encontros mensais de prepa-
ração. Não deixem de aproveitar essa chance de le-
gitimar sua união e concretizar, por esse sacramen-
to, o amor-doação de Cristo por sua Igreja!

S
ábado, dia 04/08, na Pa-
róquia Imaculada Con-
ceição, foi dia de entre-

ga das novas faixas para os 
alunos aprovados nas provas 
práticas de taekwondo. Mas 
antes da entrega teve outro 
evento, proporcionado pelos 
professores Paulo e Marcelo, 
inesperado para mim. 

Após simpáticas palavras, fui 
convidada a tirar os sapatos, 
subir no tatame e... sem nun-
ca fazer uma flexão... ganhei 
uma faixa preta!!! E um cer-
tificado!! “Honoris causa!”... 
Surpresa!! 

Obrigada meus queridos ami-
gos, por tudo que ouvi de vo-
cês; sem modéstia declaro que 
nós três (a vocês dois entrego 
uma segunda faixa preta), 
sabemos que na luta por um 
objetivo enfrentamos muitas 
dores e desassossego. Obriga-
da pelo carinho!

M
estre Marcelo e Prof. 
Paulo, todos da família 
Navarrete Gomez agra-

decemos pela dedicação, doa-
ção e humanização. Agradece-
mos a D. Mirian pelo empenho 
e responsabilidade. E agradeço 
aos alunos e aos familiares des-
te grupo todo o carinho e ami-
zade que conquistamos ao lon-
go do ano. Parabéns a todos, 
desejo muitas bençãos.

Agradeço o santo dia que vi o 
anúncio do Taekwondo na re-
vista da igreja, agradeço pelo 
dia que viemos às aulas e agra-
deço pelo dia que venceremos.

Amanhã ganhando ou per-
dendo já seremos vencedores, 
pois chegamos lá. Ganhamos 
na amizade, companheirismo, 
disciplina, dedicação, respeito 
pelo próximo etc...

Parabéns Mestre e Prof., seres 
humanos de primeira classe.

casamento 
comunitário

Eventosdepoimentos

Mirian 
Barone

Simone 
Navarrete
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ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066

sínodo arquidiocesano

 A IGREJA CATÓLICA 
VAI BATER NA SUA PORTA!
Em julho, agosto e setembro, a Arqui-
diocese de São Paulo vai visitar domi-
cílios paulistanos para fazer um levan-
tamento da rtealidade da comunidade.

Receba bem o pesquisador, respon-
da corretamente as perguntas e faça 
parte de uma tão importante renova-
ção da Igreja!
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Ano do laicato 

Obispo auxiliar de Brasília e 
secretário-geral da CNBB, 
dom Leonardo Steiner, de-

fendeu que este é um debate que 
os cristãos precisam disseminar 
para a sociedade.

“Dentro do Ano do Laicato, 
esta cartilha quer ser um gesto 
muito concreto de nossa pre-
sença na sociedade realizando o 
debate da dívida pública”, disse. 
“Mobilizar a sociedade brasileira 
para realização da Auditoria da 
Dívida Pública é um dos legados 
do Ano Nacional do Laicato”, 
afirma o bispo de Caçador (SC), 
dom Severino Clasen, presiden-
te da Comissão Episcopal Pasto-
ral para o Laicato na introdução 
da cartilha. 

O Ano do Laicato não pode ter-
minar na Festa de Cristo Rei, em 
novembro. Para ele, o debate pro-
posto, dependendo da capacida-
de de mobilização, pode ser um 
importante legado que aponta 
para uma possível mudanças das 
raízes da injustiça social no Brasil. 

Os interessados em adquirir a 
cartilha podem acessar o site das 
edições da CNBB: www.edicoesc-
nbb.com.br

“AUDITORIA DA DÍVIDA 
PÚBLICA: VAMOS FAZER? 
Brasil: realidade de abun-
dância e cenário de escassez”

dicas

1984
George Orwell

Livro do mês

Filme do mês O Grande Ditador
Direção: Charles Chaplin

Chaplin faz dois personagens: Adenoyd Hynkel, um dita-
dor alemão muito parecido com Hitler; e um barbeiro judeu 
quase sósia do ditador. A coincidência faz os dois serem 
confundidos. O filme é principalmente uma paródia sobre 
Hitler e o nazismo, mas ataca também Mussolini e o fascis-
mo. Com inteligência, Chaplin reveza o humor com tristes 
imagens de um gueto aterrorizado por tropas inimigas.

A história se passa no ano de 1984, em um futuro distópico 
onde o Estado impõe um regime extremamente totalitário 
para a sociedade, através da vigilância do Grande Irmão, im-
posta pelo partido (Ingsoc), pelo qual ninguém escapa do seu 
poder. Assim, o local do romance, Oceania, é dominado pelo 
medo e pela repressão, pois quem pensava contra o regime 
era acusado de cometer um crime (no livro, crimideia, ou crime 
de ideia, na tradução de novilíngua, idioma do futuro).

ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066



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 setembro 2018

Antonio Carvalho dos Reis Filho

Aurelino Matos macedo

Camila Ribeiro

Clara Regina Pedroso

Claudete Guido

Denis Erick Lundgrem

Estela Aparecida

Hugo do Nascimento

Ivone Ribeiro Klepacy

Manoel Fernandes 

Maria Lúcia do Nascimento

Maria Regina Millini

Mario Antonio de Assis

Neide Pieretti

Salvador Fagundes Russo

Sonia Regina Romano Fonseca

Palavra do Papa

“O que aconteceria se quando nos esquecemos 
da bíblia nós voltássemos para buscá-la? 

Se abrísemos a Bíblia mais vezes ao dia, se 
lêssemos a mensagem de Deus na Bíblia da 
mesma maneira que lemos as mensagens em 
nossos celulares”?

Papa Francisco
(Fonte: Associated press)(Fonte: Associated press)(Fonte: Associated press

Intenções de oração do mês:
Francisco apresenta uma intenção de oração universal “para que os jovens do 
continente africano tenham acesso à educação e ao trabalho no próprio país.”


