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Principal

Feliz Natal e um abençoado 2019!

Estimadas irmãs, estimados irmãos, a paz esteja 
convosco.

Tivemos um ano diferente, começamos o ano 
com dois sacerdotes, no meio da quaresma o pa-
dre Israel precisou assumir uma nova missão, o 
segundo semestre trouxe a saída do padre Boris 
que assumiu a direção da Faculade de Teologia da 
PUC-SP, a paróquia viveu um momento de distan-
ciamento de figuras extremamente importantes 
para a sua caminhada. Em meio a tudo isso tive-
mos o Sínodo Arquidiocesano, as atividades conti-
nuaram a acontecer e, nessa peregrinação terrena 
que nos levará ao céu, esperamos a chegada de 
um novo pároco.

O próximo ano será um novo capítulo da história 
de Deus em nossa história e, próximos a celebrar o 
Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, devemos per-
guntar a nós mesmos qual importância o dono de 
toda a história terá neste novo capítulo?

Celebrar o Natal é celebrar o amor salvador de 
Deus que entra em nossa história para salvá-la. 
Como seria bom se atravessássemos o próximo 
ano lembrando que começamos a celebrá-lo no 
Natal, de que nossa nova vida começa com a che-
gada do Senhor Jesus Cristo em nossa realidade.

Desejo que você possa se preparar bem para o 
Natal do Senhor, procure fazer a novena prepara-
tória, participe das missas, coloque Deus no ver-
dadeiro lugar de sua vida e da vida de sua família. 

Peço também que o sentimento de solidarieda-
de que toma nosso coração no final do ano perdu-
re para todo o 2019. Sejamos para o mundo aquilo 
que a alma é para o corpo.

Que Deus nos conceda a alegria e paz.

Pe. Pedro Luiz Amorim Pereira

Editorial
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JESUS 
VEIO AO MUNDO 

PELO VENTRE DA 
IMACULADA

E
m dezembro além de se preparar para o Natal, para o nas-
cimento de Jesus, a Igreja lembra também o dogma de 
Maria da Imaculada Conceição, mulher escolhida por Deus 

para trazer ao mundo a salvação em Jesus Cristo. Na igreja Católica 
Apostólica Romana, dogma é ponto de doutrina por ela definida 
como uma verdade revelada sobre a Fé Absoluta, definitiva, imu-
tável, infalível, inquestionável e absolutamente segura sobre a qual 
não pode pairar nenhuma dúvida.

A Bíblia ensina-nos que Deus criou o homem à sua imagem e 
semelhança, num gesto gratuito de amor, destinado a uma co-
munhão íntima com Deus. Mas nossos primeiros pais, Adão e Eva, 
pecaram; e por isso, todos nós nascemos com a mancha do peca-
do original, assim chamado porque se refere à origem de toda a 
humanidade. Só pelo batismo, somos regenerados e chamados a 
uma vida de santidade.

Ora, para o filho de Deus encarnar-se, Deus havia escolhido des-
de sempre uma mulher detentora de todas as qualidades e belezas 
do próprio Deus. Isso significa que que Maria Santíssima foi conce-
bida, no seio de Santa Ana, sem o pecado original, pois era chama-
da a ser tabernáculo de Deus feito homem.

Desse modo, a Virgem Maria é a primeira redimida. No dia da 
anunciação, o Anjo Gabriel disse à Maria: “Ave maria, cheia de gra-
ça... (Lc 1,28). Nessa expressão “cheia de graça”, a Igreja entendeu 
todo o mistério e dogma da Imaculada Conceição. Se ela é cheia de 
graça, mesmo antes de Jesus ter vindo ao mundo, é porque é des-
de sempre toda pura, bela, sem mancha alguma. Ela é Imaculada.

No dia 8 de dezembro de 1854, através da bula Ineffabilis Deus 
do Papa Pio IX, a Igreja oficialmente reconheceu e declarou solene-
mente como dogma: “Maria isenta do pecado original”.

A própria Virgem Maria, na sua aparição em Lourdes, em 1858, 
confirmou a definição dogmática e a fé do povo dizendo para San-
ta Bernadette e para todos nós: “Eu Sou a Imaculada Conceição”.

Nossa Senhora da Imaculada Conceição, rogai por nós.
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reflexão

Chegou o Natal

N 
atal é um tempo lindo e especial para 
encontrar amigos, abrir o coração e 
partilhar nossos sentimentos de fé, es-

perança e amizade. Este é um momento de 
reflexão, de amor, doação, perdão, prece e 
misericórdia. É a oportunidade de pedirmos 
a proteção de Deus para nós, nossos fami-
liares e amigos. A cada Natal, temos a opor-
tunidade de nos reconciliarmos uns com os 
outros, mostrando nossa humildade diante 
do menino Deus que acaba de nascer.

Sabemos, todavia, que nem sempre as coi-
sas acontecem assim. Somos bombarde-
ados pela mídia apresentando ofertas de 
presentes, viagens, festas, tudo em seduto-
res pacotes para que fujamos da realidade 
que o mistério da data nos propõe. Há uma 
eterna correria atrás das compras, brindes, 
diversões e abundância de comidas, em ge-
ral mais sofisticadas. E as horas, indiferentes 
a tudo isso, vão desfilando suas badaladas 
anunciando que já acabou mais um Natal.

Entretanto, fica no coração dos que creem em 
Deus um gostinho muito bom de uma come-

moração vivida na fé, na esperança e na 
caridade. Cada um de nós tem sua parcela 
de cumplicidade na paz universal, levando 
a humanidade para as estradas feitas com 
pedras da renúncia, paciência e abnegação. 
Isso tudo é um belíssimo programa de vida 
que, em sendo praticado, pode gerar em 
nosso coração o forte desejo de viver sem-
pre em plenitude. Podemos alcançar esta 
meta tendo a capacidade de esvaziamento 
de nossos esquemas mentais, exigência às 
vezes desencontrada, dando lugar a uma 
abertura que nos empurra para avanços 
consistentes podendo nos levar à confra-
ternização universal.

Façamos de nossa casa um presépio vivo 
para acolher o menino Jesus que vem para 
ficar conosco e ser nosso melhor amigo.

Feliz Natal a todos com Deus no seu cora-
ção em todos os passeios.

Boa viagem!
João Aparecido da Luz 

Escritor, advogado, cronista de viagem 

Natal Iluminado
A Associação Comercial de São Paulo – Distrital Ipiranga, 
com a colaboração da Comissão Organizadora dos Festejos de 
Aniversário do Bairro do Ipiranga preparou um Natal especial 
com muitas atividades para os dias 1, 8 e 25 de dezembro. 
Acompanhe os detalhes em nossas redes sociais. Participe.
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pastoral pastoral

E
m 02 e 03 de novembro de 2018 aconteceu o II 
Encontro Nacional da Pastoral do Empreen-
dedor no Centro de Formação Sagrada Família. 

A Imaculada Conceição se fez presente com a parti-
cipação de seus coordenadores. 

A PE (Pastoral do Empreendedor) tem uma missão es-
pecífica: cuidar pastoralmente dos empreendedores. 
Ela nasceu para ser um lugar de acolhida e vivência da 
Palavra de Deus, com linguagem e dinâmica próprias 
do mundo do empreendedorismo.

Segundo Izabel Cristina Lara Stevanatto (Coordenadora 
da Pastoral do Empreendedor – Imaculada Conceição 
Ipiranga), este evento de coordenadores da PE de todo 
o país, além do principal desafio em discernir formas de 
expansão e os meios de implantação de novas pastorais, 
em nosso caso, significa que todos podem contribuir 
divulgando este importante trabalho, principalmente 
neste momento de crise em nosso país.

Roteiros para iniciar e motivar Encontros da Pas-
toral do Empreendedor 2018 estão à disposição. 
Faça contato já com a nossa secretaria para saber 
mais informações: (11) 2914-4066. 

“Missas com bençãos de velas todo 1º domin-
go de cada mês.”

Outras atividades: Mini-palestras; bênçãos e ora-
ções nos empreendimentos; encontros com troca de 
experiência e testemunhos; retiros; estudos da Dou-
trina Social da Igreja e outros temas afins.

1º de Dezembro às 17h
Mini-Palestra sobre Empreendedorismo.

E
m 2018, a recém-implantada Pastoral Familiar da Paróquia 
Imaculada teve a graça de oferecer novas oportunidades de 
formação e crescimento na fé às famílias: uma Jornada para 

Casais de oração e partilha, um novo formato de preparação de 
noivos para o Sacramento do Matrimônio e uma Semana Nacional 
da Família com programação compartilhada com pastorais e mo-
vimentos da paróquia.

Mesmo com uma equipe reduzida e ainda em processo de for-
mação, as experiências com os casais que participaram de nossas 
atividades foram muito bonitas e profundas. Em um dia de pales-
tras, partilhas e oração, por exemplo, reunimos 15 casais no Insti-
tuto Padre Chico com o objetivo de aprofundar a espiritualidade 
familiar. A partilha final mostrou que o Espírito Santo inspirou e 
emocionou vários dos presentes, que perceberam a importância 
de parar para ouvir a Deus e ao cônjuge, no caminho da santida-
de matrimonial.

Foi também com uma certa audácia que oferecemos um percur-
so de formação para noivos composto de sete encontros quin-
zenais, o que exigiu dos participantes um compromisso maior 
de tempo e persistência. A recompensa veio sob a forma de um 
sentimento de acolhida e fraternidade que abriu ainda mais o 
coração dos noivos à vocação matrimonial que estavam prestes 
a celebrar, com seus desafios e alegrias. Em 2018, três grupos de 
noivos passaram pela formação.

Finalmente, durante a Semana Nacional da Família tivemos mais 
uma vez a graça de compartilhar a evangelização das famílias com 
pastorais e movimentos, que organizaram os eventos de cada noi-
te, como a Comunidade Sagrada Família (Terço de Zelia e Luís Mar-
tin), o Apostolado da Oração (Café com Coração), a Comunidade 
Emanuel (Louvor e Adoração) e até com o Colégio Imaculada Con-
ceição, onde foi oferecida uma palestra sobre os filhos e a escola.

A Pastoral Familiar seguirá seus trabalhos em 2019, rezando por 
novos membros, investindo sempre na formação de seus agentes 
e buscando sempre acolher e evangelizar as famílias do bairro.

Inovação e ousadia

Circuito de Presépios
Do dia 10 de dezembro até 
dia 6 de janeiro a Paróquia 
Imaculada Conceição integra 
o Circuito de visitação de 
Presépios do bairro. Maiores 
detalhes em nossas redes sociais.
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Pastoralsínodo arquidiocesano

“Eram perseverantes em 
ouvir o ensinamento dos 
apóstolos, na comunhão 
fraterna, na fração do pão 
e nas orações” (At 2, 42)

Esse foi o lema da terceira ses-
são da Assembleia Paroquial 
do Sínodo Arquidiocesano 

de São Paulo da Paróquia Ima-
culada Conceição (Ipiranga)  que 
teve, como objetivo, “Discerni-
mento, elaboração e consenso”. 

Entre outros assuntos discutidos 
no caminho sinodal, a assem-
bleia elegeu os representantes 
da Paróquia para a segunda eta-
pa do sínodo arquidiocesano nas 
Regiões Episcopais em 2019: titu-
lares Maria Elizabeth Grillo e He-
raldo Duarte e, como suplentes, 
Nilde Maria Stringheta e Cristiane 
Duarte Santos, respectivamente.

Com a docilidade do próprio Es-
pírito Santo buscaremos o cami-
nho de comunhão, conversão e 
renovação pastoral.

Caminho do Coração

O ano de 2018 foi muito especial para o 
Apostolado da Oração em nossa Paro-
quia: completamos um ano em 19 de 

fevereiro! Um ano rico em atividades: rea-
lizamos momentos de formação e partilha, 
inclusive em nível Regional com membros 
de outros grupos do Ipiranga.

Realizamos o Café com o Coração, mo-
mento forte de oração e encontro com a 
comunidade. O Terço Luminoso foi nossa 
homenagem à Imaculada. Nosso primei-
ro Tríduo para a Festa do Sagrado Cora-
ção foi belíssimo e envolveu a todos. Ou-
tras atividades de oração, como o Terço 
Missionário em outubro, também marca-
ram esse nosso Caminho. 

Este foi um ano em que os membros do 
AO tiveram a oportunidade de aprofun-
dar seus conhecimentos, participando 
de formações na Sede Central do Apos-

tolado e na Arquidiocese. Mas, nossa ale-
gria maior foi ter ajudado nossa comu-
nidade. Os membros do AO marcaram 
sua presença nas pastorais, movimentos, 
eventos e também no I Sínodo Arqui-
diocesano de São Paulo. 

Sim, trabalhamos muito e o maior pre-
sente foi a confiança depositada por to-
dos dessa Paróquia em nosso trabalho. 
Nossos irmãos e irmas nos confiaram 
seus pedidos de oração, suas dores e 
alegrias. Sim, estivemos em intercessão 
por todos, por cada um. Essa foi a maior 
dádiva deste caminho, que se faz cami-
nhando, e que no leva juntos ao encon-
tro do Doce e Sagrado Coração. 2019 tem 
mais Coração nessa Imaculada! 

Feliz Natal e um Santo Ano Novo.

Assinado por todos os membros do 
Apostolado da Oraçao.
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dicas

Através do Espelho
Jostein Gaarder

Livro do mês

Filme do mês

As Sete Faces do Dr. Lao
Direção: George Pal
História de um chinês de mais de 7000 anos de idade e a che-
gada de seu circo em uma pequena cidade chamada Abalone. 
O filme baseado na obra de Charles G. Finney é uma metáfora 
sobre o poder e os desejos ocultos, e o quanto cada um de 
nós pode contribuir para piorar as coisas um pouco mais. Seus 
personagens exemplificam muitas personalidades que vemos 
aos montes e que permanecem atuais até os dias de hoje.

Essa é a história de Cecília Skotbu, uma menina que vive 
intensamente. As coisas que vai aprendendo ela anota num 
caderninho. Ali ela escreveu, por exemplo: “Nós enxerga-
mos tudo num espelho, obscuramente. Às vezes consegui-
mos espiar através do espelho e ter uma visão de como são 
as coisas do outro lado. Se conseguíssemos polir mais esse 
espelho, veríamos muito mais coisas. Porém não enxergarí-
amos mais a nós mesmos”.

ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066

Campanha da Fraternidade

FRATERNIDADE 
E SUPERAÇÃO 
DA VIOLÊNCIA  

O tema é complexo e exis-
tem muitos tipos de vio-
lência contra a pessoa 

humana. Antes de tudo temos 
que visar o respeito entre to-
das as pessoas, indiferente de 
cor, raça ou até mesmo crença, 
olhando com dignidade os se-
res humanos. Precisamos e de-
vemos viver o Evangelho como 
irmãos que somos.

Em nossa paróquia, a Campanha 
da Fraternidade é trabalhada, 
debatida e refletida de diversas 
formas com a comunidade, por 
meio de Músicas, Hinos, Ora-
ções, Textos, Vídeos, Desenhos, 
Cartazes, e muito mais. 

A Campanha da Fraternidade 
sempre começa na quarta-fei-
ra de cinzas, após o carnaval, 
e ela acontece durante o ano 
todo, quando são desenvolvi-
das muitas atividades pasto-
rais com a comunidade.

Testemunho de fé
Eu como dizimista, acredito que o dízi-
mo é uma declaração de Amor e Grati-
dão a Deus que abençoa a mim e minha 
família todos os dias com o amor do Es-
pírito Santo, alimentando nosso corpo, 
nossa alma com muita fé! Sou muito 
grata por tudo que tenho e por Deus 
ouvir minhas preces!

Marcia Mascaro

depoimento



Aniversariantes dizimistas de dezembro 2018 e Janeiro de 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

Amália Braffi
Antonio Carlos de Souza
Cristiane de Lima Quadros
Cristiane Duarte Daltro Santos
Edison Augusto Rodrigues
Eliane Vanderlei Cavalcanti
Juliana Vieira de Macedo
Márcia Cristiane Machado Reis
Maria da Conceição Silva
Maria das Graças Barbosa
Maria Luíza Duarte Matos
Miguel Dario Oliveira Reis
Myrian Geraldo Anichini
Rosa Maria Veríssimo Cardoso
Silva Maria Duim
Silvia Luisa Parodi
Terezinha Salvador Paula

Vanda Lobo
Andrea Gonçalves Anichini
Andreia Cortez
Hingrid Rodrigues Avelaneda
Irene Consulin
Joscélia da Silva Amorim
Josefa da Conceição Pereira
Lenice Maria Lemes da Silva
Manuel Eusébio Matias
Marcia Lavoni Mascaro
Maria do Carmo de Almeida
Maria do Carmo F. Maciel
Nair dos Santos
Nilde Parolli
Nioma Manfredini Arantes
Ronilda Devienne Pavarin

Palavra do Papa

“A primeira coisa que o Natal nos chama a fazer 
é isto: dar glória a Deus, porque Ele é bom, é fiel, 
é misericordioso. Neste dia, desejo a todos que 
possam reconhecer o verdadeiro rosto de Deus, o 
Pai que nos deu Jesus. Desejo a todos que possam 
sentir que Deus está perto, possam estar na sua 
presença, amá-lo, adorá-lo.” 

Papa Francisco
(Fonte: www.semprefamilia.com.br)

Intenções de oração do mês:
Neste mês, o Papa pede pelo serviço da transmissão da fé, “para que as pessoas comprometidas com o serviço da 
transmissão da fé encontrem uma linguagem adaptada aos nossos dias no diálogo com as culturas”. 


