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Principal

Queridos irmãos e irmãs,

Paroquianas e paroquianos,

E chegamos a Outubro... mês rico de significado para 
nós católicos brasileiros. De fato, nossa compreensão 
sobre a missão no mundo contemporâneo se alarga, e 
muito, quando contemplamos a imagem humilde, pe-
quena, negra de nossa Mãe Aparecida. Como não nos 
sentirmos impulsionados a partilhar nossa alegria de 
sermos batizados e enviados? Nossa fé e esperança se 
renovam e se fortalecem na medida em que vivemos o 
privilégio de sermos missionários(as) em nossa família, 
na comunidade, no trabalho e no lazer.

Em tempos de pandemia, com um milhão de mortos 
em consequência do Covid-19 em todo o planeta, nos 
sentimos chamados a partilhar as dores e sofrimentos, 
as angústias, fragilidades e as esperanças da huma-
nidade. Talvez, nunca foi tão necessária a presença de 
cristãos convictos da missão de testemunhar com a vida 
cotidiana sua adesão a Cristo e ao Evangelho. Sim, nossa 
missão é ampla e os horizontes se abrem à nossa frente.

Que a Imaculada Conceição Aparecida, mãe do san-
to Rosário, interceda pelo povo brasileiro! Aprendamos 
dela a servir com coragem e humildade. Determinados 
e confiantes na graça do Senhor sejamos testemunhas 
de reconciliação, paz, solidariedade e fraternidade. Aco-
lhamos a palavra do Papa Francisco, que nos recorda 
a exortação do Senhor: amai-vos uns aos outros, vivei 
como irmãs e irmãos. Tudo aquilo que quereis que os 
homens vos façam, fazei-o vós a eles (cf. Mt 7,12).

Um abraço fraterno, com orações!

Pe. Boris A. Nef Ulloa
Administrador Paroquial

editorial
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CAMPANHA 
MISSIONÁRIA 2020

A VIDA É MISSÃO 
“EIS-ME AQUI, ENVIA-ME” (IS 6,8)

A s Pontifícias Obras Missionárias 
(POM) têm a responsabilida-
de de organizar a Campanha 

Missionária, realizada sempre no mês 
de outubro, na Igreja de todo o Brasil. 
Colaboram nesta ação a CNBB por meio 
da Comissão para a Ação Missionária e 
Cooperação Intereclesial, a Comissão 
para a Amazônia e outros organismos 
que compõem o Conselho Missionário 
Nacional (COMINA).

Mesmo vivendo um tempo diferente, 
em que o mundo passa por uma pan-
demia que mudou nossas relações, a 
Campanha Missionária em 2020 quer 
ser um sinal de esperança para tan-
tas vidas doadas de forma solidária. O 
tema escolhido “A vida é missão” e o 
lema “Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8) 
irão nos ajudar no crescimento da cons-
ciência missionária.

Ser discípulo missionário está além de 
cumprir tarefas ou fazer coisas. O Papa 
Francisco lembra que “a missão no cora-
ção do povo não é uma parte da minha 
vida, ou ornamento a ser posto de lado. 
É algo que não posso arrancar do meu 
coração” (Alegria do Evangelho, 27).

Nós cristãos somos convidados a de-
fender e cuidar da vida em todas as suas 
dimensões. Jesus de Nazaré definiu sua 
ação no mundo como o Divino Cuida-
dor: “Eu vim para que todos tenham 
vida e vida em abundância” (Jo10,10). 
Esse também deve ser o compromisso 
de todos os missionários e missionárias, 
pois a vida é missão.

A vida é o bem fundamental e bási-
co em relação a todos os demais bens 
e valores da pessoa. Para a ética, a vida 
é um bem, mais que um valor. Deus, ao 
contemplar a criação, “viu que tudo era 
muito bom” (Gn 1,31).

Todo missionário é convidado a edu-
car o olhar sobre as realidades de dor 
e, sobretudo, saber contemplar o belo, 
como fazia São Francisco de Assis, en-
cantando-se com as criaturas presentes 
pelo caminho.

ORAÇÃO DO MÊS MISSIONÁRIO

Deus Pai, Filho e Espírito Santo,
fonte transbordante da missão,
Ajuda-nos a compreender
que a vida é missão,
dom e compromisso.
Que Maria, nossa intercessora
na cidade, no campo,
na Amazônia e em toda parte,
ajude, cada um de nós,
a ser testemunhas proféticas
do Evangelho,
numa Igreja sinodal
e em estado permanente
de missão.
Eis-me aqui, Senhor, envia-me!
Amém.

Fonte: www.pom.org.br

http://www.pom.org.br/campanha-missionaria-2020/
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hora santa

Nossa mãe consoladora

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.

N
o dia de Nossa Senhora Aparecida todas as atenções se 
voltam à Mãe de Jesus. A história da aparição da ima-
gem é bem conhecida, mas não custa lembrar. Assista 

o filme Aparecida O milagre.

Essa devoção nos dá a certeza de sermos acompanhados 
de perto por tão terna Mãe que nunca nos deixa só, e que 
nos conduz até ao Céu. Quem foi ao Santuário Nacional, com 
espírito de oração, deve ter feito a mesma experiência; sen-
tiu um nó na garganta e as lágrimas que iam e voltavam dos 
olhos em algum momento. Pode, talvez, ter sentido o desejo 
de se reaproximar da confissão e por consequência da mesa 
da Eucaristia. Maria tem esse dom, de nos levar de volta ao 
seu filho Jesus. Quantas pessoas solitárias encontram em Ma-
ria um alento e uma companhia certa nas horas mais difíceis.

Encontramos uma canção que ilustra muito bem o que es-
tamos dizendo. Trata-se do dueto entre Gal Costa e Maria Be-
thânia, na música Minha mãe. Os versos da canção foram ins-
pirados num poema do compositor Jorge Mautner, que fala 
das mães das duas cantoras. Ele traça um paralelo das mães 
com a devoção delas à Nossa Senhora Aparecida. O resulta-
do? Uma música delicada, emocionante e pura, que contem-
pla a solidão de um filho que perdeu sua mãe e que encontra 
na Mãe Aparecida o consolo e paz. OUÇA AQUI: www.youtube.com

OFERECIMENTO DIÁRIO E INTENÇÃO  
DE ORAÇÃO PARA O MÊS DE OUTUBRO

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 fotrma 
justa e respeitosa.

celebração
comemoração

12 DE OUTUBRO
NOSSA SENHORA APARECIDA

https://youtu.be/_f1jo6u7bbw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=e5QSmV94NW8&feature=emb_logo
https://www.facebook.com/imaculadaipiranga.org
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comemoração

N
atural de Sanga do Engenho, mu-
nicípio de Nova Veneza, hoje For-
quilhinha (SC), Monsenhor Mezzari 

nasceu em 2 de abril de 1957. É o primeiro 
dos sete filhos do casal Antonio Mezzari (já 
falecido) e Maria Etelvina Ronchi Mezzari.

Em 1969, Monsenhor Mezzari entrou 
no Seminário Rogacionista Pio XII, em 
Criciúma (SC), onde completou Ensino 
Fundamental e Médio. Em 1976, realizou 
o serviço militar em Tubarão e Joinville 
(SC). Em 1980, fez o noviciado canônico 
em Bauru, tendo professado os votos 
perpétuos na Congregação no dia 29 de 
janeiro de 1984, e sua ordenação presbi-
teral aconteceu em 22 de dezembro de 
1984, em Criciúma.

Fez o curso de Comunicação So-
cial/Jornalismo na Universidade 
Federal do Paraná (1986-1989). 
Já em São Paulo, completou 
licenciatura em Filosofia pela 
Faculdade Nossa Senhora Me-
dianeira e bacharelado em 
Teologia, pelo Instituto 
Teológico Pio XI.

Na Congregação Rogacionista, foi forma-
dor nos seminários de Filosofia e Teologia. 
Foi, também, diretor e redator da Revista Ro-
gate de Animação Vocacional e diretor pre-
sidente do Instituto de Pastoral Vocacional 
(IPV) e conselheiro da Província Rogacionista 
São Lucas (Brasil, Argentina e Paraguai).

Em âmbito da Igreja nacional, colabo-
rou especialmente na pastoral vocacio-
nal. Contribui para a realização dos con-
gressos vocacionais do Brasil. 

A ordenação episcopal aconteceu em 
19 de setembro de 2020. O novo Bispo 
Auxiliar de São Paulo escolheu como lema 
episcopal: ‘Rogai ao Senhor da messe 
que envie operários para a sua messe”.

Monsenhor Mezzari foi designado 
para ser o bispo da Região Epis-
copal do Ipiranga e tomará pos-
se do ofício de Bispo Auxiliar de 
São Paulo no dia 4 de outubro, 
em missa na Catedral Sé, às 11 

horas. A missa de acolhida em 
nossa Paróquia será no 

dia 7, às 20 horas.

SEJA MUITO BEM-VINDO, Dom ÂNGELO ADEMIR MEZZARI, RCJ
‘Desejo ser um pastor conforme o coração de Cristo’

Fonte: arquisp.org.br

https://www.facebook.com/watch/?v=2555871558059497&extid=f9nKMfrm3ACyp8vN
http://arquisp.org.br/noticias/monsenhor-angelo-ademir-mezzari-sera-ordenado-bispo-auxiliar-para-a-arquidiocese-no-dia-19
https://www.facebook.com/regiaoipiranga
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santos

santa FAUSTINA KOWALSKA

S
anta Faustina Kowalska, a gran-
de apóstola da Divina Mise-
ricórdia, nasceu no dia 25 de 

agosto de 1905, na pequena aldeia 
polonesa de Glogowiec. Seus pais, 
Mariana e Stanislaw Kowalski, humil-
des camponeses, mas cristãos fervo-
rosos, transmitiram-lhe uma fé pro-
funda e autêntica.

Faustina foi batizada com o nome 
de Helena. Aos sete anos, sentiu-se 
chamada para a vida religiosa. Porém, 
não tendo a autorização dos pais, 
nada pôde fazer.

Terceira de dez filhos, Faustina dei-
xou a escola, depois de três anos, para 
trabalhar como doméstica na casa de 
algumas famílias ricas, a fim de man-
ter a si e à sua família.

Aos vinte anos, amadureceu, defini-
tivamente, a escolha da vida religiosa, 
animada por uma visão de Cristo so-
fredor, que lhe disse: “Até quando te-
rei que a suportar? Até quando você 
vai me enganar?”

No dia 10 de agosto de 1925, a San-
ta entrou para o convento das Irmãs 
da Bem-aventurada Virgem Maria da 
Misericórdia, em Varsóvia, onde rece-
beu o nome de Irmã Maria Faustina. Ela 
transcorreu treze anos de vida religiosa 
em vários conventos da Congregação, 
trabalhando na cozinha, no jardim e na 
portaria. Mas, desempenhou todos os 
seus trabalhos com dedicação e humil-
dade, discrição e disponibilidade.

Irmã Faustina recebeu abundantes 
graças do Senhor, entre as quais os es-
tigmas, sinais visíveis mais evidentes; 
recebeu, outrossim, numerosas revela-
ções e visões, que – a pedido de seus 
confessores – anotou em seu Diário, 
hoje traduzido em várias línguas.

Santa Faustina Kowalska morreu 
com apenas 33 anos, em 5 de outu-
bro de 1938, em Cracóvia, consumida 
pela tuberculose.

Em 22 de fevereiro de 1931, a San-
ta anotou em seu Diário: “Estando na 
minha cela, vi o Senhor Jesus vestido 
com uma túnica branca: com uma 
mão abençoava e com a outra batia 
no peito e das suas vestes saíam dois 
grandes raios: um vermelho e o outro 
pálido [...]. Após alguns instantes, Jesus 
me disse: “Pinte uma imagem do que 
você está vendo e escreva embaixo 
‘Jesus, eu confio em vós’.” Quero que 
esta imagem seja venerada, antes de 
tudo, na capela de vocês e, depois, no 
mundo inteiro. Prometo que a alma 
que venerar esta imagem jamais pere-
cerá... porque eu mesmo a protegerei 
com a minha glória” (D. 47-48).

A imagem foi logo pintada e teve 
grande propagação, com as outras 
formas de culto à Divina Misericór-
dia, como Jesus havia pedido à Irmã 
Faustina: a festa da Divina Misericór-
dia, no primeiro domingo depois da 
Páscoa; a reza do terço da Divina Mi-
sericórdia; a oração da hora da Mise-
ricórdia (às 15 horas).

Jesus confiou, à humilde religiosa 
polonesa, que gostava de ser chama-
da “secretária do meu mistério mais 
profundo”, a sua mensagem de amor 
aos homens: “No Antigo Testamento, 
mandei os profetas, ao meu povo, por 
meio de raios; hoje, eu envio você, 
com a minha misericórdia, a toda a 
humanidade. Não quero punir a hu-
manidade sofredora, pelo contrário, 
quero curá-la e apertá-la ao meu co-
ração misericordioso” (D. 522).

 
Fonte: www.vaticannews.va

5 DE OUTUBRO
Festa de S. Faustina 
Kowalska

https://www.vaticannews.va/pt/santo-do-dia/10/05/santa-faustina-kowalska.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ifsm1R68_LM


Imaculada em revista - 7

São Simão e São Judas Tadeu

Q
uando se fala de Simão (dito o Ze-
lote) e Judas Tadeu, penetramos 
nas entrelinhas mais íntimas dos 

anais do Evangelho, onde Deus mostra, 
com toda a intensidade, a sua dimen-
são de Homem. Estes dois Apóstolos, 
menos conhecidos que os outros, pa-
radoxalmente, são dois parentes mais 
estreitos de Jesus: eram dois de seus 
primos. No que se refere a Judas Tadeu, 
a tradição é bastante precisa; sabe-se 
pelas Escrituras que seu pai, Alfeu, era 
irmão de São José; enquanto sua mãe, 
Maria de Cléofas, era prima da Virgem 
Maria. Por outro lado, sobre a existência 
de Simão, a tradição é bastante vaga.

O Evangelho fala de Simão como o 
décimo Apóstolo, antes de Judas Ta-
deu. Este dado histórico é verídico. Des-
de então, as coisas tornaram - se mais 
confusas, - caso raro entre os discípulos 
de Jesus.

Muitos identificam Simão com o 
primo homônimo de Cristo, irmão 
de Tiago o Menor. Os bizantinos o 
identificam com Natanael de Caná 
e o organizador do banquete das 
Bodas de Caná. No entanto, São For-
tunato de Poitiers afirma que Simão 
e Judas Tadeu foram enterrados em 
Suanir, na Pérsia, onde receberam a 
palma do martírio.

Segundo a tradição, é quase cer-
teza que, naquela região do mundo, 
Simão - chamado “o Zelote” ou “o Ca-
naneu”, como os evangelistas Mateus 
e Marcos o chamam, - encontra Judas 
Tadeu, seu companheiro de missão e 
de predestinação.

Havia dois Judas que seguiam Jesus; 
naturalmente, o menos c onhecido era 
Tadeu. Por causa desta homonomia 
ambos contaram com uma escassa de-
voção, sobretudo na Idade Média.

Quando os Onze apóstolos dei-
xaram Jerusalém, para ir anunciar 
o Reino de Deus em outras plagas, 
Judas Tadeu partiu da Galileia e da 
Samaria, deslocando-se, ao longo 
dos anos, para a Síria, Armênia e a 
antiga Pérsia. Nesta região, segundo 
fontes fidedignas, encontrou Simão; 
a pregação dos dois levou dezenas 
de milhares de babilônios e pessoas 
de outras cidades a receber o batis-
mo. Como sempre, o Evangelho atrai 
seguidores e inimigos. De fato, para 
estes dois Apóstolos chegou a hora 
de dar o testemunho derradeiro.

Ambos foram presos e levados ao 
templo do Sol para que renegassem 
a Cristo e oferecessem culto à deusa 
Diana. Ao rejeitarem a proposta, - nar-
ra-se - Judas Tadeu declarou que os 
ídolos pagãos eram falsos. Naquele 
mesmo instante, dois horríveis demô-
nios saíram do Templo e o destruíram. 
As pessoas que assistiam à cena, ater-
rorizadas, atacaram os dois Apóstolos 
e os mataram de modo brutal. Suas 
relíquias estão conservadas na Basílica 
de São Pedro, no Vaticano.

 
Fonte: www.vaticannews.va

28 DE OUTUBRO
Festa de  São Simão 
e São Judas Tadeu

https://www.vaticannews.va/pt/santo-do-dia/10/28/ss--simao-e-judas--tadeu---apostolos.html


8 - Imaculada em revista

SACRAMENTOS

o sacramento da crisma ou confirmação

A  Crisma (a Confirmação) não é 
simplesmente “assumir cons-
cientemente o batismo”, e sim 

completar a obra iniciada no batismo. 
Introduz a pessoa numa vida nova em 
Deus com responsabilidade dentro da 
Igreja, dando testemunho de vida. É o 
Sacramento que torna visível o dom do 
ESPÍRITO SANTO em que a pessoa é en-
riquecida por ele de uma força especial 
para o crescimento espiritual.  

O crismando é obrigado a espalhar 
e defender a fé por palavras e atitu-
des.  São características da maturida-
de cristã: a decisão, a responsabilida-
de e o compromisso.   Em João 14, 26 
Jesus disse: “O Pai vai enviar o Espírito 
Santo em meu nome e ele ensinará a 
vocês todas as coisas e fará vocês lem-
brarem tudo o que eu lhes disse”.  É 
importante ler na Bíblia as passagens: 
Atos 8,15-17 e Atos 19,1-6. 

O MINISTRO DA CONFIRMAÇÃO 

Quem pode administrar o sacramento 
da Crisma é o Bispo. Se for necessário 
ele pode permitir que o padre admi-
nistre o sacramento. A Fórmula da 
confirmação é acompanhada com a 
imposição das mãos e com a unção 
do crisma (o óleo do crisma) e diz as 

palavras: “RECEBE, POR ESTE SINAL, O 
ESPÍRITO SANTO, O DOM DE DEUS”. O 
óleo chamado crisma é o que o Bispo 
consagra na quinta-feira santa. 

IMPORTÂNCIA DOS PAIS E PADRINHOS

A família deve ser a primeira cate-
quista.  A obrigação dos pais é a de, 
desde o batismo, iniciar a criança 
no caminho de Deus e incentivar 
para receber a Confirmação.  É bom 
explicar os motivos pelos quais de-
vemos ser confirmados. Quanto aos 
padrinhos devem exercer o papel de 
testemunha religiosa.  Devem ser 
católicos praticantes dando o exemplo 
ao afilhado(a) ao seguimento de Jesus. 

OS DONS DO ESPÍRITO SANTO   

Os dons fazem com que de dentro 
da pessoa brotem frutos, que são as 
obras e ações boas que fazemos sob a 
inspiração do Espírito Santo.  Os dons 
do Espírito Santo são sete: 

SABEDORIA - não é a inteligên-
cia intelectual, mas é o conheci-
mento de Deus. 

ENTENDIMENTO – é descobrir a 
vontade de Deus.    

CIÊNCIA - é o dom que distingue 
o bem do mal.   

CONSELHO – é o dom que orien-
ta e ajuda quem precisa.   

FORTALEZA – é o dom de en-
frentar as dificuldades.   

PIEDADE – oração, entregar o 
coração a Deus e pensar nos que 
precisam de nós.   

TEMOR DE DEUS - não é ter 
medo, mas respeito. É reconhe-
cer que ele é Deus e nós somos 
suas criaturas. 

 

TREINADOS(AS) PARA VENCER

O treinamento do Crismando é para 
a missão. Treinado para vencer o mal.  
O Espírito Santo faz vencer pela fé no 
Cristo ressuscitado; é o Espírito que 
ensinará a caminhar nas pegadas de 
Jesus. É necessário que os crismandos, 
após receber este Sacramento, parti-
cipem de grupos na Paróquia, com a 
garra própria dos jovens. É necessário 
alguém que os acompanhe com espi-
ritualidade forte, capaz de levá-los a 
se comprometer seriamente.

Irmã Marivan 
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Celebração

03 de outubro - 14h
Palestra:  
Os Sacramentos  
do Batismo e o Crisma   
Irmã Carolina  
via Google Meet (Telepresencial)

10 de outubro - 14h
Palestra:  
O Sacramento da Confissão 
Padre Boris Neff 
via Google Meet (Telepresencial)

17 de outubro - 10h
Confissão e Renovação das 
promessas batismais 

Local: Paróquia Imaculada  
Conceição do Ipiranga  
(Presencial)

18 de outubro - 18h30
CELEBRAÇÃO DO CRISMA 

Local: Paróquia Imaculada  
Conceição do Ipiranga  
(Presencial)
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livro

A leitura da Bíblia pratica-
da nas Igrejas continua 
seguindo o modelo dos 

Padres da Igreja, que foram os 
intelectuais cristãos do primei-
ro milênio. É um modelo que 
dispensa investigação histórica 
e literária dos textos. Na Idade 
Média, não encontrou con-
testação e só começou a ser 
questionado a partir da Renas-
cença (século XVI). Essa nova 
leitura causou pânico entre os 
comentaristas tradicionais e, 
com o tempo, instalou-se um 
clima de suspeita e discrimina-
ção mútua entre eclesiásticos 
(“tradicionalistas”) e modernos 
(“descrentes”). Efetivamente, se 
não há como desconsiderar o 
valor pedagógico da leitura or-
todoxa (e descontextualizada) 
da Bíblia, fica claro que uma lei-
tura contextualizada dos textos 
pode abrir caminho para uma 
fé mais consistente. Alguém 
que se declara “sem religião”, 
toma distância de Jesus Cristo, 
sem abandonar o seguimento 
de Jesus de Nazaré, é cristão ou 
não? É com essa pergunta em 
mente que escrevi este livro.

de Eduardo Hoornaert
Editora Paulus

Em busca de  
Jesus de Nazaré

DATAS NOS PASSOS  
DA HISTÓRIA

NOS PASSOS  
DE JESUS

NOSSOS PASSOS  
COM Sta. PAULINA

01/10
19h

Breve introdução:  (Ir. Roseli)
Itália – apresentação de Ir. 

Irene e testemunhos  
das Irmãs

Lc 10,1-12
Ir. Roseli

Oração pelos missionários 
e de modo especial pelas 
Irmãs e o povo da Itália

02/10
19h

Moçambique – 
Apresentação Ir. Rosane  
e testemunho das Irmãs

Mt 18,1-5.10 
Ir. Rosacy

Oração pelos missionários 
e de modo especial pelas 

Irmãs e o povo  
de Moçambique

03/10
19h

Nicarágua – 
Apresentação de Ir. Lucrécia 

e testemunho das Irmãs

Lc 10,17-24
Ir. Irene Silva

Oração pelos missionários 
e de modo especial  

pelas Irmãs e o povo  
da Nicarágua

04/10
19h

Chade e Camarões
Apresentação de Ir. Irene e 

testemunho das Irmãs
Mt 21,33-43

Ir. Daiane

Oração pelos missionários 
e de modo especial  

pelas Irmãs e o povo  
do Chade e Camarões

05/10
19h

Argentina e Chile  
Apresentação de Ir. Rosane 

e testemunho  
das Irmãs

Lc 10,25-37
Pe. Israel Mendes 

Pereira
Paróquia de 
Heliópolis

Oração pelos missionários  
e de modo especial  

pelas Irmãs e o povo  
do Chile e Argentina

06/10
19h

Guatemala e El Salvador
Apresentação de Ir. Lucrecia 

e testemunho das Irmãs
Lc 10,38-42

Ir. Lucinha

Oração pelos missionários 
e de modo especial 

pelas Irmãs e o povo da 
Guatemala e El Salvador

07/10
19h

Peru – Apresentação de Ir. 
Irene e testemunho  

das Irmãs

Lc 1,26-38
Pe. Willam Day 

Paróquia N. S. de 
Fátima

Oração pelos missionários 
e de modo especial pelas 

Irmãs e o povo do Peru

08/10
19h

Bolívia – Apresentação 
de Ir. Rosane e testemunho 

das Irmãs

Lc 11,5-13
Pe. Rodrigo Vilela
Capelão Sagrada 
Família e Santa 

Paulina

Oração pelos missionários 
e de modo especial pelas 
Irmãs e o povo da Bolívia

09/10
17h Eucaristia

Lc 11,15-26
Dom Ângelo 

Mezzari

Missionários  
e missionárias 

 do mundo inteiro

https://www.paulus.com.br/loja/em-busca-de-jesus-de-nazare-uma-analise-literaria_p_4329.html
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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

pastoral

Comunicar é uma missão

A Pastoral da Comunicação é uma 
pastoral do ser/estar em comu-
nhão/comunidade. É a pastoral 

da acolhida, da participação, das rela-
ções humanas, da organização solidária 
e do planejamento democrático do uso 
dos recursos e instrumentos da comu-
nicação. Esta é uma pastoral que está a 
serviço da ação evangelizadora da Igreja 
de maneira transversal. Nessa nova rea-
lidade de 2020 a Pascom se transformou 
e cresceu com a dedicação e a participa-
ção dos Youtubers da Esperança, grupo 
voluntário criado na Paróquia Imaculada 
Conceição para levar uma programa-
ção completa nas redes sociais como 
companhia a quem se manteve em iso-
lamento social. Novas narrativas para 

novos tempos na comunicação. Nosso 
agradecimento especial a cada um dos 
nossos youtubers que dedicou ao públi-
co suas emoções, seu tempo e até suas 
habilidades descobertas nesse desafio. 
Que a Mãe Imaculada nos cubra com 
seu manto em proteção e fé.

TODOS SOMOS PASCOM! CONTAR 
HISTÓRIAS É A NOSSA MISSÃO.

Fique atento às nossas redes sociais, 
especialmente ao Youtube porque 
vem novidade por aí.

@ imaculadaipiranga
@pimaculadaconceicaoi
@ imaculadaipiranga.org

https://www.instagram.com/imaculadaipiranga/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/imaculadaipiranga.org
http://www.youtube.com/c/pimaculadaconceicaoi/


Aniversariantes dizimistas de Outubro 2020

Adans da Costa Gracio 
Adriana Consulin 
Cícera Maria da Cunha de Medeiros 
Conceição de Jesus Grassi Fernandes 
Cristiane Mafalta Rigolin 
Deocleciano Silva Junior 
Eliana Colombo de Melo 
Elias Dzigan Filho 
Gustavo Adolfo Pedrosa D.Santos 
Isabel Cristina Gonzaga 
Leonel de Oliveira Fernandes 
Luzia A. D. Kimura 
Maria José Ribeiro Franchan 
Maria Leonor Silva de Moraes Falco 

Palavra do Papa

“Penso na perigosa situação da Amazônia e de seus povos indígenas. 
Eles nos lembram que a crise ambiental está intimamente ligada a uma 
crise social e que o cuidado com o meio ambiente exige uma aproximação 
integrada para combater a pobreza e a destruição. (...) Devemos nos 
perguntar seriamente se existe entre nós a vontade política para mitigar 
os efeitos negativos da mudança climática, assim como para ajudar as 
populações mais pobres e vulneráveis, que são as mais afetadas.”

Papa Francisco
(Fonte: www.vaticannews.va)

Intenções de oração do mês: 
A missão dos leigos na Igreja (Pela Evangelização) 
Rezemos para que, em virtude do batismo, os fiéis leigos, em especial as 
mulheres, participem mais nas instâncias de responsabilidade da Igreja.

Maria Luiza Domingues 
Maria Vicentina R. Matteo 
Miriam Miranda Barone 
Paulo Ferreira da Costa 
Pedro Amaral Filho 
Pedro Jorge de Oliveira Netto 
Renata Canteiro 
Sônia Maria Ribeiro Bueno 
Suzeti de Souza Godinho 
Valter Rossatti França

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://www.facebook.com/arquisp
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2020-09/papa-francisco-videomensagem-assembleia-geral-onu.html
https://www.facebook.com/imaculadaipiranga.org/videos/?ref=page_internal
http://www.youtube.com/user/pimaculadaconceicaoi

