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Eles intercedem por nós sem cessar

DIA DE 
TODOS OS SANTOS

Festa das 9h às 21h com Bingo das 14h às 18h
8 DE DEZEMBRO - SOLENIDADE DA IMACULADA CONCEIÇÃO
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Principal

Estimadas irmãs, estimados irmãos.

À medida que o ano vem chegando ao final, as ativi-
dades também se multiplicam em nossa comunidade 
paroquial. Bem no começo do mês teremos a Soleni-
dade de Todos os Santos e também a Missa Pelos Fiéis 
Defuntos. Essas celebrações nos lembram de nossa 
finitude terrena e de nosso destino final: a assembleia 
dos santos diante de Deus.

Em nossa caminhada, somos convidados a viver 
nesse tempo a santidade que vem de Deus e que 
nos levará ao Paraíso; sendo crianças, jovens, idosos, 
padres, religiosas, solteiros ou casados temos a vo-
cação de sermos santos!

Ainda em novembro teremos a imensa alegria de 
celebrar a primeira eucaristia de nossas crianças, te-
mos que louvar a Deus por nossas catequistas que 
com muito amor levam a palavra de Deus aos pe-
quenos e jovens.

Teremos também o Dia do Pobre, instituído pelo 
Papa Francisco. Nossa Arquidiocese receberá alimen-
tos neste dia (17 de novembro) que serão direciona-
dos para a Paróquia Santa Paulina no Heliópolis.

Ao celebrarmos Cristo Rei do Universo, lembramos 
que partimos de Cristo e chegamos até Ele, sempre!

Por fim, convido-os a participar ativamente da No-
vena em preparação à festa da Padroeira que come-
çará em 29 de novembro. Será um mês repleto de 
alegrias e acontecimentos. Vamos caminhar juntos 
nessa jornada?

Que a paz esteja convosco!

Pe. Pedro Luiz Amorim Pereira

Editorial
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N
o dia 1º de novembro a Igreja celebra a festa de To-
dos os Santos. Segundo a tradição, ela foi colocada 
neste dia, logo após 31 de outubro, porque os cel-

tas ingleses – pagãos -, celebravam as bruxas e os espíritos 
que vinham se alimentar e assustar as pessoas nesta noite 
(Halloween).

Nesse dia, a Igreja militante (que luta na Terra) honra a 
Igreja triunfante do Céu “celebrando, numa única soleni-
dade, todos os Santos” – como diz o sacerdote na oração 
da Missa – para render homenagem àquela multidão de 
Santos que povoam o Reino dos Céus, que São João viu no 
Apocalipse. Essa celebração presta homenagem também 
a todos os Santos desconhecidos, sem nome, que parece-
ram presença inútil no mundo, mas que carregaram em 
silêncio a marca do Filho do homem, ou seja, a cruz.

Lá “eles intercedem por nós sem cessar”, diz uma de 
nossas Orações Eucarísticas. Por isso, a Igreja recomenda 
que os pais ponham nomes de Santos em seus filhos.

os santos se tornam intercessores

Na hora da morte, São Domingos de Gusmão dizia a 
seus frades: “Não choreis! Ser-vos-ei mais útil após a minha 
morte e ajudar-vos-ei mais eficazmente do que durante a 
minha vida”. E Santa Teresinha confirmava este ensino di-
zendo: “Passarei meu céu fazendo bem na terra”.

O nosso Catecismo diz que: “Na oração, a Igreja pere-
grina é associada à dos santos, cuja intercessão solicita” 
(§2692).

Somos chamados a ser santos

Cada um de nós é chamado a ser santo. O caminho da 
perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem re-
núncia e sem combate espiritual (cf. 2Tm 4). O progresso 
espiritual da oração, mortificação, vida sacramental, me-
ditação, luta contra si mesmo; é isto que nos leva gradual-
mente a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças. 

Fonte: https://formacao.cancaonova.com

A CELEBRAÇÃO DA FESTA  
DE TODOS OS SANTOS
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é possível ser santo sem deixar de ser jovem?

E O que é ser santo?

especial

Precisamos de Santos  
sem véu ou batina

Precisamos de Santos  
de calças jeans e tênis. 

Precisamos de Santos que  
vão ao cinema, ouvem música 
e passeiam com os amigos.

Precisamos de Santos que 
coloquem Deus em primeiro 
lugar, mas que se “lascam”  

na faculdade.

Precisamos de Santos  
que tenham tempo todo  
dia para rezar e que  

saibam namorar na pureza  
e castidade, ou que  

consagrem sua castidade.

Precisamos de Santos 
modernos, Santos do século 
XXI com uma espiritualidade 
inserida em nosso tempo.

Precisamos de Santos que 
vivam no mundo se santifiquem 

no mundo, que não tenham 
medo de viver no mundo.

Precisamos de Santos 
comprometidos com  

os pobres e as necessárias 
mudanças sociais.

Precisamos de Santos que 
amem a Eucaristia e que não 

tenham vergonha de tomar um 
refri ou comer pizza no fim de 

semana com os amigos. 

Precisamos de Santos que 
bebam Coca-Cola e comam 
hot dog, que usem jeans,  
que sejam internautas.

Precisamos de Santos  
que gostem de cinema,  
de teatro, de música,  
de dança, de esporte.

Precisamos de Santos sociáveis, 
abertos, normais, amigos,  
alegres, companheiros.

Precisamos de Santos  
que estejam no mundo;  

e saibam saborear as coisas 
puras e boas do mundo mas 
que não sejam mundanos

João Paulo II

A SANTIDADE 
É UM DOM,  
é a dádiva  

que o Senhor  
nos oferece

A Santidade 
não é algo 

pesado, triste.
É O CONVITE A 
COMPARTILHAR 
A SUA ALEGRIA

Para ser santo,  
NÃO É 

OBRIGATÓRIO 
ser bispo, 
padre ou 
religioso

São pequenas 
coisas, mas muitos 

PEQUENOS 
PASSOS PARA 
A SANTIDADE
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1º DIA: 
Sexta – 29.11 – 20h15
Imaculada Conceição “Mãe Amável”
Pe Anderson Bispo – Paróquia 
Nsa Sra da Consolação

2º DIA: 

Sábado – 30.11 – 16h
Imaculada Conceição “Mãe 
Admirável” - Pe Antonio Brito – 
Paróquia São José do Ipiranga

3º DIA: 
Domingo – 01.12 – 18h30
Imaculada Conceição “Mãe do Bom 
Conselho”  - Pe Pedro Luiz Amorim 
– Paróquia Imaculada Conceição

4º DIA: 
Segunda – 02.12 – 20h15
Imaculada Conceição “Mãe do 
Salvador”  -  Frei Fábio Ribeiro – 
Paróquia Nossa Senhora Das Dores

5º DIA: 
Terça – 03.12 – 20h15
Imaculada Conceição “Mãe da 
Igreja” - Pe Samuel Cruz – Paróquia 
N. Sra. Aparecida - Moema

6º DIA: 
Quarta – 04.12 – 20h15
Imaculada Conceição “Virgem 
Prudentíssima”  - Pe Israel Mendes – 
Paróquia Santa Paulina - Heliópolis

7º DIA: 
Quinta – 05.12 – 20h15
Imaculada Conceição “Espelho 
de Justiça” -  Pe Rodrigo Felipe – 
Paróquia Nossa Senhora Aparecida

8º DIA: 
Sexta – 06.12 – 20h15
Imaculada Conceição “Causa da 
Alegria” - Pe José Lino Freire – 
Hospital de Heliópolis (capelão)

9º DIA: 
Sábado – 07.12 – 16h
Imaculada Conceição “Estrela da 
Manhã”  - Pe Pedro Luiz Amorim – 
Paróquia Imaculada Conceição

Novena da 
Imaculada
Conceição

8 de dezembro

29 de Novembro a 
07 de Dezembro

2019

EM TODOS OS DIAS DA NOVENA, 
BENÇÃO DOS OBJETOS  DE DEVOÇÃO , FOTOS  E CARTEIRAS DE TRABALHO!

SOLENIDADE DA IMACULADA CONCEIÇÃO
Festa das 9h às 21h com
Bingo das 14h às 18h
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sínodo arquidiocesano

O Cardeal Odilo Pedro Sche-
rer, Arcebispo de São Paulo, 
promulgou o Regulamento 

da assembleia sinodal arquidio-
cesana de 2020, 3ª etapa do síno-
do arquidiocesano. 

SESSÕES

A 3ª sessão da Assembleia conta-
rá com a assessoria de Dom Pedro 
Carlos Cipollini, Bispo de Santo 
André (SP), que fará uma análise 
teológico-pastoral sobre a situa-
ção geral da Igreja e, em particular, 
sobre a Igreja em São Paulo. Dom 
Pedro também é presidente da 
Comissão Episcopal para a Dou-
trina da Fé, da Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil (CNBB), e, 
recentemente, presidiu o sínodo 
diocesano de Santo André.  

REGIÕES E VICARIATOS

Neste momento, as regiões epis-
copais e vicariatos ambientais 
estão concluindo suas assem-
bleias do sínodo arquidiocesa-
no. Os relatórios dessa etapa e o 
levantamento da realidade pas-
toral e religiosa das paróquias, 
feito em 2018, servirão de base 
para o início dos trabalhos da 
fase arquidiocesana. 

A relação doa arquivos pode ser 
encontrada no site da arquidio-
cese em: https://bit.ly/2Myk8sH

xxxxxx receita para um bom matrimônio

T em coisa melhor do que um bolo 
quentinho, que junta um monte de 
ingredientes diferentes para criar 

uma nova e apetitosa realidade? 

Assim é o matrimônio, quando se unem 
um homem e uma mulher, diferentes mas 
vocacionados para a doação mútua. 

A Pastoral Familiar ajuda os noivos que 
querem casar-se a se preparar para esse 
caminho de amor, em encontros quinze-
nais de muita partilha, reflexão e... bolo!

Inscrições abertas na secretaria.

pastoral

Regulamento 
e calendário do 
sínodo pra 2020



Imaculada em revista - 7

A 
celebração é fruto do Jubileu 
Extraordinário da Misericór-
dia e se realiza no domingo 

anterior ao da festa de Cristo Rei.

Aos discípulos do Senhor Jesus, a 
condição que se lhes impõe para 
serem evangelizadores coeren-
tes é semear sinais palpáveis de 
esperança. A todas as comunida-
des cristãs e a quantos sentem a 
exigência de levar esperança e 
conforto aos pobres, peço que 
se empenhem para que este Dia 
Mundial possa reforçar em mui-
tos a vontade de colaborar con-
cretamente para que ninguém 
se sinta privado da proximidade 
e da solidariedade. 

Acompanhem-nos as palavras 
do profeta que anuncia um futu-
ro diferente: “Para vós, que res-
peitais o meu nome, brilhará o 
sol de justiça, trazendo a cura 
nos seus raios” (Ml 3, 20).

Trecho da Mensagem do Papa 
Francisco.

Fonte: caritas.org.br

ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066

comemoraçãoobras

iii dia mundial 
dos pobres

Paróquia Imaculada Conceição 
apresenta seu Projeto de Reforma
Obra será executada em etapas e contará com a colaboração da comunidade

Um pouco de história

O terreno de 32 mil m² foi doado pelo 
Conde José Vicente de Azevedo por 
escrituras de 1928 e 1934 à Arquidio-

cese de São Paulo para a edificação desse 
estabelecimento e da Universidade Cató-
lica. A área foi adquirida pelo Conde do 
governo e também comprada de particu-
lares. A construção em alvenaria de tijolos 
foi inaugurada em 1934 na Avenida Nazaré 
sediando o Seminário Central da Imaculada 
Conceição e a Universidade Católica que 
ministrava os cursos de Filosofia e Teologia. 

A Paróquia foi construída em formato de 
cruz e possui uma nave principal com 416 
assentos, mais 24 assentos na capela. Trata-
-se de construção praticamente centenária, 
predominando o estilo neoclássico, com 
variação de estilo em sua arquitetura, cujo 
estado de conservação, pela idade, pode 
ser classificado como necessitando de re-
paros importantes. Em 1967, a Paróquia 
Imaculada Conceição foi criada por decreto 
do Elmo. Cardeal Dom Agnelo Rossi. O con-
junto é tombado pelo CONPRESP.

A reforma

F
oi realizada uma prospecção no local, 
com perfuração e abertura de pequeno 
poço cujo intuito foi avaliar a composi-

ção do solo onde está edificada a constru-
ção, assim como constatar a origem efetiva 
das patologias existentes. Com base em um 
Laudo elaborado por técnicos, foi identifi-
cado que os problemas evidenciados estão 
localizados nas paredes internas e externas, 
fachadas, teto, piso externo, sistema de dre-
nagem e captação de águas pluviais.

A reforma vem sendo analisada pelo 
Conselho há algum tempo. A Igreja, ape-
sar de ter sua estrutura física preservada, 
precisa desta reestruturação, que dará 
mais suporte e recursos para a comuni-
dade católica. Vamos iniciar e executar 
a obra em etapas, mesmo porque a Pa-
róquia não dispõe de recursos para uma 
obra deste porte e está buscando alter-
nativas. Vamos precisar da colaboração 
da comunidade e, para que isso aconteça,  
continuamos com a campanha para arre-
cadação de fundos para a reforma.

Faça sua doação para
as obras da paróquia!
Ao aceitar contribuir, o doador escolhe
o valor e a frequência das doações.

Agência:

2720
Conta corrente:

6625-7 

CNPJ 63.089.825/0107-00
Paróquia Imaculada Conceição
Mitra Arquidiocesana de São Paulo

17 DE NOVEMBRO 
DIA MUNDIAL DOS POBRES



Aniversariantes dizimistas de novembro 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

Adriana Rodrigues
Andréia Vendramini Pestana
Daniela Moser Carlini Maeda
Denise De Déa Pica
Doralice Oliveira Silva
Elizabeth Shisue Yamatogi
Heraldo Duarte
Juliana Naito Matuguna
Maria Elizabeth Grillo

Nilde Maria Stringheta
Nirleide V.Rodigues Sousa
Salette Maria Grillo
Simoni Santos
Tarcisio Luiz Carnevalli
Vilma Hess
Waldeia Aparecida Silva

Palavra do Papa

“Anunciai a verdadeira Palavra, não discursos monótonos que ninguém 
entende. Anunciai a Palavra de Deus. Recordai que, segundo Pedro, nos 
Atos dos Apóstolos, as duas principais tarefas do bispo são: a oração e o 
anúncio da Palavra. Depois todos os atos administrativos. Mas essas duas 
são as colunas. (...) Não vos esqueçais que fostes tirados, escolhidos, do 
rebanho. Não vos esqueçais de vossas raízes, daqueles que vos transmitiram 
a fé, que vos deram a identidade. Não renegueis o Povo de Deus.”

Papa Francisco
(Fonte: www.vaticannews.va)

Intenções de oração do mês: 
Universal: Para que no Oriente Próximo, no qual diversas tradições 
religiosas compartilham o mesmo espaço de vida, nasça um espírito 
de diálogo, de encontro e de reconciliação.

TERÇO
DOS homens
Toda Segunda
às 20h15

REDE DE APOIO MATERNO 
IMACULADA
Primeira 2ª Feira 
do mês, às 20h15

MISSA VOTIVA SAGRADO 
CORAÇÃO DE JESUS 
Primeira 6ª Feira do mês 
às 7h e às 12h com AO

TERÇO
DOS JOVENS 
Às 6ª Feiras, 
às 19 horas (Quinzenal)

RODA DE CONVERSA 
HOMENS COM H 
Terceira 2ª Feira 
do mês, às 20h15

catequese
Sábado à tarde infantil
Domingo 8h30 adulto

vozes 
para deus
2º Domingo 
do mês, às 10h

MISSA COM 
EMPREENDEDORES  
1º Domingo do mês 
às 18h30

atendimento p/ 
desempregados  
Às Segundas 
das 8h30 às 11h

atendimento  
de coaching  
Sábados 
das 9h às 17h

palestras para 
EMPREENDEDORES  
2º Sábado do mês 
das 16h às 18h

ADORAÇÃO
AO SANTÍSSIMO
Toda primeira 5ª Feira 
do mês, das 15h às 21h


