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Principal

Estimadas irmãs, estimados irmãos, a paz esteja 
convosco!

Embora a revista seja do mês de novembro, é pre-
ciso lembrar que no final deste mês e no começo do 
próximo temos um compromisso importante: a no-
vena e a festa de nossa padroeira.

Quero convidá-lo, para que já comece a se progra-
mar, a participar conosco de um dos momentos mais 
importantes de uma comunidade paroquial: a festa 
de sua padroeira ou padroeiro.

Para este ano preparamos, com muito carinho, uma 
caminhada da Mãe de Jesus em nossas vidas. Padres 
zelosos e queridos nos ajudarão durante nove dias e 
bênçãos que pontuam o nosso dia a dia de fé incre-
mentarão nossa caminhada cristã cotidiana.

O convite que lhe faço é o de esforçar-se a viver 
estes nove dias conosco. Sair um pouco da rotina e 
entregar-se ao Senhor nessa caminhada é sempre 
recompensador. 

Deus nos pede a coragem de sairmos de nós mes-
mos, de nos arriscarmos mais na fé e esse pode ser 
um momento de graça divina especial na sua vida.

Confira a programação que já está na revista, 
venha rezar conosco. Nós nos preocupamos com 
você e por isso fazemos o possível para que sua 
vida de fé seja sempre alimentada para que você 
não esmoreça na caminhada.

Que Deus os abençoe!

Pe. Pedro Luiz Amorim Pereira

Editorial
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A ALEGRIA DA 
ressurreição
ESSA VIDA SIMPLESMENTE ACABA COM A ABSURDA E 
DETESTÁVEL EXPERIÊNCIA DA MORTE OU ATRÁS DELA 

AINDA SE ABRE ALGUMA PERSPECTIVA FUTURA?

O  apóstolo Paulo se deu conta da importância dessa questão, 
e a sua resposta é bem clara: “[…] se Cristo não ressuscitou, 
é vã a nossa pregação e vã a nossa fé” (1Cor 15,14). 

A fé na ressurreição é base e fundamento da fé cristã.

A mensagem da ressurreição provocou troça por parte de uns (cf. At 
17,32) e agressividade ou rejeição por parte de outros (cf. At 4,2). Essa 
experiência não mudou muito até os dias atuais. Há, de fato, um con-
tingente considerável de pessoas que não acreditam na ressurreição.

Apesar dos ataques e das dúvidas que vêm de todos os lados, 
a nossa fé mantém a convicção de que existem dimensões do ser 
humano que ultrapassam aquelas acessíveis às nossas pesquisas 
científicas e empíricas. A fé cristã continua confiante de  que, acima 
de todos os sinais aparentes de morte, a vida triunfará pela força de 
Deus. Paulo diz claramente que esse Deus “[…] faz viver os mortos e 
chama à vida as coisas que não existem” (Rm 4,17).

Esse Deus que gera vida solidariza-se de tal maneira com a huma-
nidade, que se encarnou ele mesmo na história humana por meio 
da pessoa de Jesus Cristo. Jesus viveu todas as alegrias, mas também 
toda a negatividade e todas as desgraças de uma vida terrena, in-
cluindo até a aniquilação pela morte. Uma morte vergonhosa, aliás, 
a ponto de ser definida pelo sistema da época como vergonha, lou-
cura e escândalo (cf. 1Cor 1,18; Dt 21,23).

Mas é exatamente nesse aparente fracasso que se manifesta a 
vitória sobre tudo aquilo que é a morte, porque a cruz e a morte de 
Jesus não foram o fim da sua história terrena. Foi nesse momento 
que o próprio Deus demonstrou a todos a sua força. Ele transfor-
mou a aparente aniquilação em nova vida, ressuscitando Jesus da 
morte (At 2,32). Essa ressurreição, assim, confirma para todas as 
pessoas e para todos os tempos o fato de que a morte, a destruição 
e o ódio não teriam a última palavra. Deus é mais forte que tudo 
isso, e tal convicção recebe a sua confirmação pelo fato de ele ter 
ressuscitado o seu Filho.
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A ressurreição deve ser compreendida como transformação 
plena e total da maneira de ser de uma pessoa. O autor dessa 
transformação é Deus. Esse Deus mantém tudo aquilo que o ser 
humano é, mas a sua maneira de existir será transformada em 
analogia com aquilo que acontece com uma semente que se 
transforma em planta (cf. 1Cor 15,35-38.42-44).

Essa mesma concepção vem à tona também quando, na tra-
dição narrativa dos textos bíblicos, se recorre a descrições das 
aparições de Jesus ressuscitado.

Com efeito, até hoje muitos não acreditam na ressurreição de 
Jesus, assim como não acreditam na própria ressurreição. Toda-
via, ela acontecerá!

Deus não ressuscita uma alma, desligada de todas as dimen-
sões terrenas e materiais, mas tampouco ressuscita somente um 
corpo material. Deus, em vez disso, ressuscita o ser humano in-
teiro, global, com todas as suas dimensões. A todas elas dá imor-
talidade; em outras palavras, ele as inclui e integra por dentro de 
uma maneira de ser da qual a morte e toda a sua negatividade já 
não fazem parte e que, em última análise, significa ser amparado 
no amor infinito desse Deus.

É assim que podemos sintetizar toda a questão sobre o signi-
ficado da ressurreição: ela é a expressão e a confirmação do fato 
de o último destino de toda pessoa e da criação inteira ser o 
repousar no amor inimaginável daquele que criou a todos nós. 
É para isto que Deus ressuscita todo ser humano depois de uma 
única vida vivida: para que esse ser seja eternamente amparado 
no seu amor; para que – balbuciando e hesitando, tenho a co-
ragem de o formular – também Deus seja amparado no amor 
daqueles pelos quais ele se apaixonou, os seres humanos.

A MANEIRA DE SER DO  
RESSUSCITADO É DIFERENTE

MAS ELE É O MESMO JESUS QUE 
OS DISCÍPULOS JÁ CONHECIAM

Jo 20,26: Ele entra apesar de as 
portas estarem fechadas.

Ele pode ser tocado por Tomé.

Jo 20,27: As chagas não doem 
mais, de tal maneira que Tomé 

pode tocá-las.

Ele mantém as chagas 

Jo 20,14ss: A sua aparência  
é diferente, de tal maneira que  
Maria Madalena inicialmente  

pensa que é o jardineiro.

Ele é realmente o Mestre e Rabboni.

Jo 21,4-5: Os discípulos não o 
reconhecem quando pergunta se 

há algum peixe para comer.

Pedro o reconhece, quando se repete 
a pesca milagrosa de Lc 5.

Lc 24,13-32: Dois discípulos 
andam horas com ele, pensando 

que é um forasteiro.

Eles o reconhecem quando repete 
o gesto da última ceia.

Fonte: Texto adaptado de “A Ressurreição de Cristo 
e a compreensão da Ressurreição hoje”, por Renold Blank.
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reflexão

“Jesus é o soberano de todos os reis da terra”

25 DE NOVEMBRO
Festa de Cristo Rei

A 
solenidade deste último domingo 
do ano litúrgico da Igreja, nos coloca 
frente à realeza do rei Jesus. Criada 

em 1925, pelo Papa Pio XI, esta festa litúr-
gica pode parecer pretensiosa e triunfalis-
ta. Afinal, de que realeza se trata? 
A Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cris-
to Rei do Universo nos faz contemplar a 
existência do universo, necessária para 
que surgisse o grande presente de Deus, 
oferecido para toda a criação, que é Je-
sus. Desta forma, nossa esperança se sus-
tenta também nos cantos dos bem-te-
-vis e sabiás; nas rosas e margaridas; nas 
crianças e nas borboletas; nos homens 
e mulheres de boa vontade; nas pedras 
e nos vulcões; nas nuvens, na lua e nos 
planetas; nas estrelas e nas galáxias. Se 
existe tudo isso e não o nada, nossa espe-

Campanha da Fraternidade

O QUE GERA A VIOLÊNCIA 
OU QUAIS SÃO AS RAÍZES 
DA VIOLÊNCIA? 

A  violência começa nos pe-
quenos gestos dentro de 
casa: não saber perdoar, 

vingar-se porque alguém fez 
alguma coisa errada, porque 
quebrou um prato ou porque 
deixou algo fora do lugar ou, 
simplesmente, porque você 
não gosta daquela atitude.

A violência nasce nesses peque-
nos gestos e erros que não so-
mos capazes de perdoar. Mas, a 
violência também está presente 
em outras formas no nosso país: 
na questão da pobreza, na dis-
criminação, na distribuição de 
renda e no consumismo, essa 
diferença social é a grande raiz 
da violência, pois todos querem 
vida e dignidade. 

Por isso, nós buscamos a frater-
nidade e ações de não violência, 
como a atitude de perdão, recon-
ciliação, agradecimento, compre-
ensão e arrependimento, esse é o 
caminho da não violência.

Fonte: www.pastoraldacrianca.org.br

rança tem pé, cabeça e coração.
Assim, como São Paulo, vivemos na espe-
rança, mas sabendo de seu tríplice funda-
mento: aquele da evolução do universo, 
que culminou em Jesus, pelo dom de 
Maria; aquele que é Jesus, que por nós se 
doou na cruz, abrindo para nós um modo 
de viver para Deus e para os outros, que 
é verdadeira salvação; e aquele que é a 
Igreja, a nossa comunidade de fé, que nos 
lança e sustenta na abertura radical ao fu-
turo, esperando Deus que vem e que nos 
acolhe com amor infinito, por meio do se-
guimento de Seu Filho, por quem recebe-
mos a vida e a plenitude da graça de Deus.

Fonte: Adaptado do artigo de  
padre Anderson Marçal, Canção Nova
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nosso bairro

O Museu Vicente de Azevedo tem 
como missão adquirir, preservar, pes-
quisar, documentar e divulgar a his-

tória de José Vicente de Azevedo, familia-
res e colaboradores, sua trajetória política 
e sua obra social, para que seu exemplo de 
fé e de ação possa ser conhecido pelo mais 
amplo e diversificado público e venha a 
fortalecer os valores da cidadania.
Visa contribuir para o conhecimento da his-
tória de São Paulo em sua época e, em par-
ticular, a história dos primórdios do bairro 
do Ipiranga e da Fundação Nossa Senhora 
Auxiliadora do Ipiranga, que neste próximo 
dia 22 de novembro completará 122 anos 
de ação ininterrupta em prol da comunida-
de, proporcionando serviços assistenciais, 
educacionais e também culturais.
O então chamado “Mini-Museu” foi 
inaugurado em 1986, no aniversário de 
90 anos da Fundação Nossa Senhora Au-
xiliadora do Ipiranga (Funsai). A iniciati-
va foi dos irmãos Paulo e Maria Carme-
lita Vicente de Azevedo, últimos filhos 
vivos do Conde e da Condessa Vicente 
de Azevedo. Já em idade avançada, eles 
idealizaram e sugeriram à Fundação a 

um museu histórico do bairro do Ipiranga
criação de um espaço de memória, que 
preservasse documentos importantes 
relacionados ao bairro do Ipiranga, e 
também à história paulista.
Foram três netas dos Condes as primeiras 
curadoras do Museu: Miguy, Odila Maria e 
Maria Gabriela Vicente de Azevedo (atual 
Presidente da Funsai). Tinham a missão 
de reunir um acervo significativo de ob-
jetos, fotografias e documentos de posse 
da família, que contassem tais histórias.
 Mais tarde o Dr. Manoel Antonio Vicente 
de Azevedo Franceschini, também neto 
do casal, contribuiu para que a memória 
de José Vicente permanecesse viva e para 
que essas histórias jamais se perdessem. 
Fez pesquisas, coletou documentos, bus-
cou o reconhecimento da autoria do avô 
em diversas obras, que muitas vezes fo-
ram divulgadas como anônimas. Em sua 
homenagem, seu nome foi dado à nossa 
Galeria fotográfica, que apresenta os 12 
Tabernáculos ou Maravilhas do Ipiranga*, 
conjunto de edifícios tombados em 2007 
na região da Avenida Nazaré, fruto de 
obras e doações de José Vicente para insti-
tuições de ensino e assistência.

Hoje o Museu Vicente de Azevedo é re-
conhecido oficialmente como um mu-
seu histórico. Além dos jardins, o público 
pode visitar seis exposições: José Vicente: 
legislador; A menina dos olhos: o Asilo de 
meninas órfãs do Ipiranga; Cândida e suas 
3 Marias: o espaço feminino na antiga fa-
mília paulista; Os filhos de José Vicente: 
pelos seus frutos os conhecereis; Senhora 
Aparecida: guiai a nossa sorte e a Galeria 
fotográfica Manoel Antonio.
Nosso horário de abertura ao público é: 
de terça a sexta-feira das 9 às 17 horas. 
Entrada Grátis. Visite também o nosso site: 
www.museuvicentedeazevedo.org.br
 www.funsai.org.br 

Ana Silvia Bloise 
Helen Araújo

* O mapa turístico 12 Maravilhas do Ipiranga está 

disponível para retirada gratuita no Museu Vicente 

de Azevedo.
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A Missa Votiva acontece 
toda a primeira sexta do 
mês. É promessa a Jesus 

a participação nessa Missa re-
velada a Santa Margarida: 
“O amor todo poderoso  
do meu coração concederá 
a graça da perseverança 
final a todos aqueles que 
comungarem na primei-
ra sexta-feira do mês, por 
nove meses seguidos”. 

O Terço dos Homens é um movimento da Igreja, que 
nasceu em 1936, no interior de Sergipe. Nestes 81 
anos de existência, o movimento foi se espalhan-

do por todo o Nordeste, pelo país inteiro, atravessando 
fronteiras e chegando a vários países da América Latina 
e também a África. Longe de ser um “Clube do Boli-
nha”, o Terço dos Homens tem o objetivo de propiciar, 
junto à recitação do terço, um ambiente acolhedor, de 
encontro e partilha em nossa Comunidade. 

E tem sido sim este espaço orante, de comunhão entre 
nós, de partilha de vida. Dividimos nossos desafios e 
conquistas e, juntos, nos colocamos sob a maternal pro-
teção de Maria.  O grupo é pequeno, mas perseverante. 
Precisamos avançar! Que possam vir mais homens, de 
todas as idades, e que se comprometam em interceder 
por nossas famílias, nossa sociedade e nosso país. 

O convite é feito pra você, homem, que lê este texto 
agora! Estamos aqui às segundas-feiras e nosso terço 
começa às 20h15. Não se preocupe: você não tem um 
terço? Nós temos um pra você aqui. Não sabe como 
rezar? Nós também estamos aprendendo! Participe 
conosco e, juntos como irmãos, rezaremos por todos!

Henrique da Conceição Mendes Soares

PastoralEvento

Apostolado  
da oração

Homens de Joelhos: 
Famílias abençoadas pela oração

sínodo arquidiocesano

VENHA PARTICIPAR 
DA 3ª SESSÃO DA 
ASSEMBLEIA 
PAROQUIAL DO SÍNODO
DIA 4 DE NOVEMBRO, ÀS 9 HORAS.

Nessa última sessão da pri-
meira Assembleia Geral do 
Sínodo Paroquial, seguindo 

o roteiro sugerido, haverá a pro-
jeção das conclusões da segunda 
sessão e a discussão e escolha 
das prioridades.

Em seguida, serão indicados dois 
representantes da Paróquia para 
a segunda etapa do Sínodo Ar-
quidiocesano.

Os grupos agradecem o gran-
de trabalho desenvolvido e 
permanecem em oração pelo  
Sínodo Paroquial e Arquidioce-
sano. Essa é a nossa vez!

O QUE SERÁ QUE VÃO 
APRONTAR DESSA VEZ?
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Ano do laicato 

2 018 é ano especial para a 
Igreja no Brasil. É o ano do 
laicato. Tempo especial para 

que os leigos redescubram a vo-
cação batismal: “ser sal da terra 
e luz do mundo” (Mt 5,13-14).

A juventude é chamada a uma 
nova consciência como leigos, 
assumindo seu lugar na Igreja e 
como jovens cristãos, testemu-
nhas de Jesus na sociedade.

O ano do laicato pede abertu-
ra de coração para responder a 
Deus que convida a transformar 
a sociedade.  Há necessidade, em 
meio às problemáticas sociais, da 
redescoberta de quem é Jesus, 
uma vez que, reconhecendo Sua 
identidade, os leigos depositam 
suas esperanças Nele. “A socieda-
de precisa de pessoas do bem”. 

A SOCIEDADE PRECISA 
DE PESSOAS DO BEM
MENSAGEM AOS JOVENS LEIGOS

dicas

A Última Princesa
Fábio Yabu

Livro do mês

Filme do mês

Um Estranho no ninho
Direção: Milos Forman
Randle Patrick McMurphy (Jack Nicholson), um prisioneiro, 
simula estar insano para não trabalhar e vai para uma ins-
tituição para doentes mentais. Lá estimula os internos a se 
revoltarem contra as rígidas normas impostas pela enfer-
meira-chefe Ratched (Louise Fletcher), mas não tem ideia do 
preço que irá pagar por desafiar uma clínica “especializada”.

Narrado em terceira pessoa de forma única e mágica, conhe-
cemos a história da Princesa Isabel, sua infância, a vida no exí-
lio e os personagens que tiveram impacto em sua vida, como 
sua amada irmã, seus pais, sua ‘madrinha’, além de, claro, seu 
Príncipe Encantado e Alberto, nosso Santos Dumont.



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 novembro 2018

Andréia Vendramini Pestana

Denise De Déa Pica

Elizabeth Shisue Yamatogi

Heraldo Duarte

João Henrique Andrade de Almeida

Joaquim Borges da Silva

Maria Elizabeth Grillo

Nilde Maria Stringheta

Nirleide V. Rodrigues Sousa

Salette Maria Grillo

Simoni Santos

Tarcisio Luiz Carnevalli

Vilma Hess 

Waldeia Aparecida Silva

Palavra do Papa

“Jesus não quer discípulos capazes somente de repetir 
fórmulas aprendidas de memória. Quer testemunhas: 
pessoas que propagam esperança com o seu modo de 
acolher, de sorrir, de amar. Sobretudo de amar: porque a 
força da ressurreição torna os cristãos capazes de amar 
mesmo quando o amor parece ter perdido suas razões.”

Papa Francisco
(Fonte: www.acidigital.com)

Intenções de oração do mês:
Neste mês, Francisco pede rezar pela paz, “para que a linguagem do coração 
e do diálogo prevaleçam sempre sobre a linguagem das armas”.

1º DIA: Quinta - 29.11 – 20h15 
- PACIÊNCIA HEROÍCA DE MA-
RIA - Benção para os desem-
pregados e instrumentos de 
trabalho - Pe Antônio Lisboa 
- Paróquia São João Clímaco  

2º DIA: Sexta - 30.11 – 20h15 
-  FÉ VIVA - Benção para ma-
mães grávidas e as que sonham 
em ser mamães. - Pe Jorge 
Bernardes - Paróquia Santa 
Candida  

3º DIA: SÁBADO - 01.12 – 16h - 
PUREZA DIVINA - Benção para 
os jovens e crianças - Pe Au-
gusto Bartoli, sdb - Paróquia 
São João Bosco - Benção dos 
objetos de devoção: terços, 
crucifixos, medalhas,imagens!

4º DIA: Domingo - 02.12 – 
18h30 - CONTÍNUA ORAÇÃO 
- Benção para os idosos - Pe Pe-
dro Luiz Amorim – Paróquia 
Imaculada Conceição

5º DIA: Segunda - 03.12 – 
20h15- MÃE DO SUPREMO 
AMOR - Benção para as famílias 
- Pe Pedro Ciolla - Secretário 
do Arcebispo de São Paulo

6º DIA: Terça - 04.12 – 20h15 
- OBEDIÊNCIA PERFEITA - Ben-
ção da saúde - Pe Silvio – Paró-
quia São José do Ipiranga

7º DIA: Quarta - 05.12 – 20h15 
- MORTIFICAÇÃO UNIVERSAL 
- Consagrando o Brasil a Nossa 
Senhora - 

Pe Padre Israel Mendes – 
Paróquia Santa Paulina

8º DIA: Quinta - 06.12 – 20h15 
- DOÇURA ANGELICA - Benção 
dos namorados e noivos - Pe 
Rodrigo Pires - Paróquia Nossa 
Senhora de Fátima – Jabaquara

9º DIA: Sexta - 07.12 – 20h15 
- PROFUNDA HUMILDADE 
- Benção das chaves: casas, 
veículos, escritórios - Frei José 
Maria Mohomed Jr Ordem – 
Paróquia Nossa Srª das Merces

NOVENA IMACULADA 2018


