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2 - Imaculada em revista

Principal

Estimadas irmãs, estimados irmãos.

Eis que chegamos do último mês do ano. E não é 
porque estamos no final que vamos deixar grandes 
atividades de lado. 

O mês começa em meio a novena da padroeira e 
também a festa da Imaculada Conceição no dia oito.

Aliás, o dia oito estará repleto de alegrias como a 
primeira missa presidida do padre Hernane, E a nos-
sa festa que durará o dia todo.

Ainda no mês de dezembro, teremos as missas de 
Natal e de ação de graças pelo ano de 2019.

O final do ano é uma época de fazermos um ba-
lanço de nossa vida, que possamos enxergar as boas 
coisas que vivemos e que possamos agradecer a 
Deus por tudo isso que ele nos deu. Não desanime-
mos com as coisas difíceis que vivemos, elas são um 
aprendizado para sermos melhores. Um ótimo mês 
de dezembro e que seu 2020 seja abençoado.

Que a paz esteja com vocês!

Pe. Pedro Luiz Amorim Pereira

Editorial
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Imaculada em revista - 3

A expressão Imaculada Conceição passou a ser um título de Nossa Senhora, que significa 
“concebida sem mancha”. Desde o momento da sua concepção, Maria foi preservada 
da mancha do pecado original.

SOLENIDADE DA 
IMACULADA CONCEIÇÃO

PADROEIRA DE NOSSA PARÓQUIA

A Imaculada Concepção da Virgem Maria 
é um Dogma de Fé proclamado, no dia 8 de 
dezembro de 1854, pelo Papa Pio IX.

Na iconografia cristã, aos pés de Nossa Se-
nhora encontra-se uma meia-lua, que tem 
um simbolismo particular: a lua não tem luz 
própria, mas reflete a luz do Sol. Para o cris-
tão, o sol representa Jesus Cristo. Logo, a luz, 
que vem de Jesus Cristo, brilha na escuridão, 
que simboliza a humanidade pecadora, en-
quanto a lua representa a pureza e a luz.

Maria Imaculada, concebida sem pecado 
original, brilha como a lua, mas reflete a luz 
do Sol, que é seu Filho, verdadeira fonte de 
vida, luz e calor.

A serpente, calcada pelos pés de Maria, 
representa que, com Maria, começou a vitó-
ria sobre o demônio, uma derrota concluída 
com a morte e ressurreição de Jesus.

Por fim, aos pés da imagem da Imacula-
da Conceição estão os anjos e uma nuvem, 
que revelam a glória da Virgem Maria no 
céu, junto com os anjos, dos quais é Rainha. 
Por isso, a sua imagem traz uma coroa, so-
bre a qual se encontra uma cruz. De fato, a 
Virgem Maria é Rainha por causa da morte 
e ressurreição de Cristo.

No Brasil, temos também como padroeira 
Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Ela, 
como “um exército em ordem de batalha”, 
convida-nos também a empreender um 
combate contra a serpente maligna que as-
salta nossa dignidade, nossos filhos e nossa 
fé. É interessante que a Imagem encontrada 

no Rio Paraíba era da Imaculada Conceição, 
por isso, o Título de Nossa Senhora Aparecida 
é: Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Ao 
Celebrarmos a Solenidade da Imaculada Con-
ceição, que nada mais nada menos é a mes-
ma Solenidade de Nossa Senhora da Concei-
ção Aparecida, queremos pedir a ela todas as 
graças e bênçãos.

ORAÇÃO A NOSSA SENHORA 
IMACULADA CONCEIÇÃO

Santa Maria, Rainha dos céus, 

Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, 

Senhora do mundo, que a nenhum pecador 
desamparais nem desprezais; 

Lançai sobre mim vosso olhar Imaculado

e alcançai-me de Vosso amado Filho  
o perdão de todos os meus pecados, 

para que eu, que agora venero com 
devoção a Vossa santa e Imaculada 

Conceição,

mereça alcançar o prêmio  
da vida plena nos céus.

Por intermédio do vosso Filho,  
Jesus Cristo, Nosso Senhor, 

que, com o Pai e o Espírito Santo,  
vive e reina para sempre.

Amém.
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E
m uma Celebração Eucarística, 
os Leitores (ou animadores) 
desempenham um papel fun-

damental para a compreensão das 
muitas mensagens litúrgicas trazidas 
naquele dia. São eles os responsá-
veis pela Liturgia da Palavra; são eles 
quem abrirão os caminhos para a 
compreensão do Evangelho que será 
proclamado pelo Sacerdote.

Por isso, para um Leitor Litúrgico, 
uma preparação prévia é imprescin-
dível. Caso contrário, ele não conse-
guirá a interpretação adequada por 
parte dos fiéis presentes, muitos 
deles ainda não familiarizados com 
a Sagrada Escritura. Normalmente 
as leituras litúrgicas dominicais são 
divididas entre o Antigo Testamen-
to (1ª Leitura) e o Novo Testamento 
(2ª LeWitura). O Salmo Responsorial 
é cantado por um Leitor preparado 
para o Canto.

artigo

Leitores 
na Missa
PROCLAMAR É  
DAR VIDA À PALAVRA

Faça a reverência diante  
da mesa da palavra

Leia no lecionário  
e não  no folheto.  
Treine no folheto,  
mas leia no lecionário.

Leia e releia as leituras. Leia com 
atenção. Tenha certeza que é o 
texto correto. Estude.

Treine com antecedência 
palavras mais difíceis de 
serem pronunciadas. 
Pergunte se é Antioquia, 
Antióquia ou Antioquía,  
se é Atalia ou Atália. 

Realize algum exercício de 
relaxamento para controlar 
a tensão e o nervosismo.

Chegue ao menos com  
20 minutos de antecedência 
para tirar as últimas dúvidas e 
combinar os detalhes  
da celebração.

Desligue o microfone antes de ajustá-lo para sua altura. 
Não bater no microfone para saber se ele está ligado. 
Deve ficar diante da boca à distância de 10 a 20 cm,  
aproximadamente.
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Grife e procure o significado de 
palavras não conhecidas ou não 
compreendidas. 
Quando se entende o texto, há uma 
leitura mais fiel, nem interpretada e 
nem enfatizada.

Leia pausadamente.  
Obedeça a pontuação.
 
Pausa é o silêncio para dar 
sentido ou para respirar, 
garantindo o fôlego.
 
É longa no final da frase e breve 
na vírgula. Durante a pausa, o 
leitor deve elevar a cabeça e 
olhar para a assembleia, para 
quem está lendo. 

Dicção é a pronúncia correta das 
palavras. Fique atento a:
- omissão de sons tais como: os (s) e 
(r) das palavras.
- transposição de uma sílaba para 
outra. Ex: trigue (tigre).
- transposição de um som dentro da 
mesma sílaba. Ex: truxe (trouxe); pro 
cê (para você)
- troca do l pelo r: placa por praca. 
- troca do r pelo l: forte por folte.

Fique atento aos sinais 
gráficos de pontuação e 
acentuação do texto. São 
comparáveis às “placas 
de trânsito” Servem para 
orientar o leitor para  que dê 
a impostação, modulação  e 
interpretação à voz. 
Levam o ouvinte a visualizar 
e  compreender melhor o 
que foi dito

Conheça o significado das 
palavras que são expressas em 
uma outra língua. Ex: Eloí, Elói, 
Lamma sabactani? (Mc 15,34).

Encontre a velocidade, o ritmo, 
o andamento adequado para 
sua leitura. Os ouvintes estão 
entendendo o texto?

Ao final, diga “Palavra do 
Senhor”, olhando para a 
Assembleia e fazendo a 
devida reverência. Atenção: 
nem é Palavras do Senhor 
no plural, nem Palavra da 
salvação, que só se diz no 
Evangelho.
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O Canto na Liturgia
crônica

O  canto na missa tem a função de nos ajudar a rezar e não de preen-
cher o tempo ou proporcionar um som ambiente em alguns mo-
mentos da liturgia. Deve conduzir a assembleia ao silêncio orante, 

proporcionar a experiência de Deus. Por si só a música evoca algo que 
transcende o ser humano e, especialmente na liturgia, tem a função de 
nos auxiliar no contato com o Sagrado. O canto manifesta a Deus o nos-
so louvor, a nossa gratidão.

Não se pode cantar qualquer música na missa. É importante sempre 
que o canto seja idôneo para a liturgia e, como os objetos litúrgicos, 
sirva o esplendor do culto com dignidade e beleza. O Catecismo da 
Igreja Católica aponta-nos que: “O canto e a música desempenham sua 
função de sinais de maneira tanto mais significativa por ‘estarem inti-
mamente ligados à ação litúrgica’, segundo três critérios principais: a 
beleza expressiva da oração, a participação unânime da assembleia nos 
momentos previstos e o caráter solene da celebração. Participam assim 
da finalidade das palavras e das ações litúrgicas: a glória de Deus e a 
santificação dos fiéis: 

‘Quanto chorei ouvindo vossos hinos, vossos cânticos, os acentos suaves 
que ecoavam em vossa Igreja! Que emoção me causavam! Fluíam em meu 
ouvido, destilando a verdade em meu coração. Um grande elã de pieda-
de me elevava, e as lágrimas corriam-me pela face, mas me faziam bem’”. 
(Sto. Agostinho)

A Constituição apostólica Sacrosanctum Concilium, do Concílio Vatica-
no II, trata da liturgia da Igreja Católica e está na base da reforma litúr-
gica implementada nos anos seguintes ao Concílio. Nesse documento a 
participação do povo constitui aspecto essencial da liturgia renovada:

“Deseja ardentemente a Mãe Igreja que todos os fiéis sejam leva-
dos àquela plena, cônscia e ativa participação das celebrações litúr-
gicas, que a própria natureza da liturgia exige” (S.C. 14).

Ora, sendo o canto sagrado, intimamente unido com o texto, parte 
necessária ou integrante da Liturgia solene (S.C. 112), também por meio 
dele se dá a participação ativa dos fiéis. O povo de Deus, reunido para 
celebrar o Santo Sacrifício da Missa, deve participar do canto litúrgico 
nos momentos previstos. Por isso, o ministério de música não pode ser 
um grupo separado da assembleia litúrgica, que canta para ser ouvi-
do, sem a participação desta. Ao contrário, deve sustentar o canto da 
assembleia e colocar os seus talentos ao serviço sobre as melhores ma-
neiras de ensinar aos fiéis os cânticos e de fazê-los cantar os mesmos.

Deus pode falar ao coração do homem por meio da música. Quando o 
canto nasce do amor, no faz rezar. Façamos essa experiência na liturgia. 
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Fonte: Redação Ipiranga22

B
reve reflexão sobre a emergência e importância do 
jardim nas residências floridas do Ipiranga e região, do 
ponto de vista social, urbanístico e histórico.

Olha aí em cima um exemplo: que beleza esse jardim, desse 
lindo sobrado antigo do Ipiranga: rua Xavier de Almeida, 22, na 
mesma calçada do Parque da Independência, que fica ao lado.

A fachada na cor salmão; a porta de madeira no estilo venezia-
no pintada de branco, no alto, que se abre em duas para o terraço 
delimitado por balaústre de colunas alvas de concreto; a janela 
ampla de vidro, recoberta por grade de ferro com sutis desenhos 
em caracol nas extremidades, tudo em branco; e o jardim, estu-
pendo: roseiras de dois tipos, mais e menos rubras, mais e menos 
altas, e ainda, mais embaixo, azaleias florindo (sorrindo).

cultivo a partir dos anos de 1930
Pois o cultivo do jardim na frente da casa representa uma trans-

formação profunda observada a partir de meados dos anos de 
1930 em muitos bairros operários de São Paulo e do ABC, como 
o nosso Ipiranga e a região dele. Componente estético e privativo 
incorporado ao domínio das famílias trabalhadoras.

Até então, as casas do nosso subúrbio (sim, o Ipiranga já 
foi um bairro suburbano, distante do centro, rural ou qua-
se) eram construídas coladas na calçada, sem área livre na 
frente, de modo que sobrasse terreno para o quintal no 
fundo, onde se cultivavam verduras e frutas. Ali ficava a 
horta. Na lateral da casa, as flores.

A observação é do sociólogo José de Souza Martins, pro-
fessor emérito da USP e natural de São Caetano do Sul (no 
vizinho ABC), autor do estudo “Odores, sons e cores”, inte-
grante do seu livro “A aparição do demônio na fábrica: ori-
gens sociais do Eu dividido no subúrbio operário” (Editora 
34, 2008, 224 páginas).

Escreve Martins: “Na segunda metade dos anos 30 come-
çaram a aparecer ou a se difundir, também entre os trabalha-
dores, as casas recuadas da calçada, com espaço equivalente 
a um cômodo, para o jardim frontal. Esses jardins procuravam 
imitar, desajeitadamente e em miniatura, os jardins públicos e 

os jardins residenciais dos palacetes de São Paulo. O buxinho 
era usado para demarcar triângulos e círculos e deixar corredo-
res de circulação no pequeno espaço do terreno ajardinado. Os 
espaços demarcados eram preenchidos com plantas floríferas 
baixas, de diferentes cores, como as margaridas e as belas rai-
nhas-margaridas, os cravos, as violetas, os gerânios. No centro 
do jardim e em alguns cantos eram plantadas dálias ou rosei-
ras, porque plantas de porte maior”.

Continua Martins, tratando agora da nova sociabilidade en-
sejada pela reconfiguração das casas: “A entrada na casa ficava 
separada da rua por essa ‘sala’ imaginária, odorífica e cromáti-
ca. De certo modo, afastava os amigos, os conhecidos, os pa-
rentes, os muito dados, que no modelo antigo de casa tinham 
a liberdade de abrir o portão, sem-cerimônia, e ir diretamente 
à cozinha pelo corredor lateral do terreno. Até porque, de outro 
modo, palmas e chamados em voz alta algumas vezes não eram 
ouvidos lá no fundo. Nessas novas casas, as pessoas, mesmo 
muito próximas, batiam palmas do lado de fora do portão para 
chamar alguém lá de dentro. O jardim mantinha as pessoas dis-
tantes da casa e introduzia um preâmbulo de decoro espacial 
na relação da família com os vizinhos e visitantes. Revestia-a 
de um adorno estético que lhe retirava a característica de mera 
habitação de quem trabalha e lugar de resguardo do íntimo e 
da intimidade. O jardim estabelecia uma espécie de marca do 
privado, dando aos moradores uma identidade floral própria, 
que não convidava os diferentes à aproximação da casa”.

novo espaço da mulher
Na observação de Martins, haverá uma revisão da divisão 

do trabalho, elevando a mulher, que terá o cuidado do jardim 
sob sua responsabilidade, ao passo que a horta ficará com o 
homem. O jardim como parte da casa, sua extensão, sendo 
de obrigação feminina, trará a mulher do interior da casa para 
fora, introduzindo alternativa aos cuidados domésticos com 
forno e fogão e dando visibilidade social a ela.

O jardim, segundo Martins, contribuiu para o movimento 
de emancipação da mulher: “Mais do que libertá-la de fato, 
libertou-a simbolicamente, libertando-lhe o entendimento 
que a sociedade lhe concedia quanto ao ‘lugar da mulher’”.

Lugar de mulher é...                      ... no jardim
Os jardins das casas do Ipiranga: floriu uma nova sociabilidade

Nosso bairro
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19 DE MARÇO
Festa de São josé

ESPECIAL

O presépio
M

ontar um presépio em casa já 
é tradição entre as famílias ca-
tólicas. É um gesto que ajuda a 

preparar a celebração do nascimento de 
Jesus, lembrado em cada Natal. O presé-
pio deve ser montado no 1º domingo do 
Advento e desmontado no dia 6 de janei-
ro, data em que a Igreja celebra a Soleni-
dade da Epifania do Senhor.

O termo vem do latim Praesaepe, que 
significa estrebaria ou curral. A presença 

do Menino Jesus no estábulo demons-
tra a grandeza de Deus representada na 
fragilidade de uma criança.

Origem
Foi criado por São Francisco de Assis 

em 1223. Ele montou o primeiro presé-
pio em uma gruta, na Itália. Na época, 
a Igreja não permitia a realização de re-
presentações litúrgicas nas paróquias, 

mas São Francisco pediu a dispensa da 
proibição, para relembrar ao povo a na-
tividade de Jesus Cristo.

O objetivo de São Francisco era fa-
cilitar a compreensão do nascimento 
de Jesus.

No Brasil, a cena do presépio foi apre-
sentada pela primeira vez aos índios e 
colonos portugueses em 1552, por ini-
ciativa do padre José de Anchieta.

Reis Magos

Belchior, Gaspar e Baltazar eram 
homens da ciência. Conheciam as-
tronomia, medicina e matemática. 
Eles representam a ciência que vai 
até o Salvador e o reconhece como 
Deus. Segundo São João Paulo II, “a 
verdadeira ciência nos leva à fé”, pois 
nos revela a grandeza da criação.

Ouro, incenso e mirra

São os presentes que os magos oferecem ao Menino Je-
sus. O ouro significa a realeza; era um presente dado aos 
reis. O incenso significa a divindade, um presente dado aos 
sacerdotes. Sua fumaça simboliza as orações que sobem ao 
céu. Dando este presente a Jesus, os magos reconhecem 
que o Menino é divino. E a mirra simboliza o sofrimento e a 
eternidade. É um presente profético: anuncia que Jesus vai 
sofrer, mas também que seu reinado será eterno.

Cada figura do presépio tem sua importância:

Peças esculpidas a mão por Susan Lordi (www.willowtree.com)
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O anjo

Representa o céu que 
celebra o nascimento de 
Jesus. É o mensageiro de 
Deus, comunicador da 
Boa Notícia. O anjo do 
presépio, normalmente, 
segura uma faixa com a 
frase: “Gloria in excelsis 
Deo”, que significa: Glória 
a Deus nas alturas.

São José

É o pai adotivo de Jesus, o homem que o as-
sumiu como filho, que lhe deu um nome, um 
lar, que ensinou a Jesus uma profissão: a de car-
pinteiro. São José deu ao Menino Jesus a expe-
riência de ser filho de um pai terreno.

Maria

É a Mãe do Menino Jesus, a escolhida para 
ser a mãe do Salvador. É aquela que disse ‘sim’ 
à vontade de Deus, e por ela a humanidade 
recebeu Jesus.

Menino Jesus

É o Filho de Deus que 
Se fez homem, para dar 
sua vida pela huma-
nidade. “Sendo ele de 
condição divina, não Se 
prevaleceu de Sua igual-
dade com Deus, mas 
aniquilou-Se a si mesmo, 
assumindo a condição de 
escravo e assemelhando-
-Se aos homens” (Filipen-
ses 2, 6-7).

Os animais

Representam a natureza a 
serviço do homem e de Deus. 
No nascimento de Jesus for-
neceram calor ao local e sim-
bolizam a simplicidade do lo-
cal onde Jesus quis nascer.

Pastores

Depois de Maria e José, 
os pastores foram os pri-
meiros a saberem do nas-
cimento do Salvador. Os 
pastores também simboli-
zam a humildade, pois na-
quele tempo a profissão de 
pastor era uma das menos 
reconhecidas.

Estrela

Simboliza a luz de Deus que 
guia ao encontro do Salvador e 
orientou os Reis Magos onde es-
tava Jesus. É a indicação do cami-
nho que se deve percorrer para 
encontrar o Menino Jesus.
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Pastoral

N
osso Zelador, Marcos Epifânio lan-
çará seu livro sobre a vida de São 
Francisco Xavier. O lançamento 

ocorrerá dia 03 de dezembro, ao meio na 
Santa Missa, dia da Festa de São Francis-
co Xavier no Santuário do Sagrado Cora-
ção de Jesus, no bairro de Campos Elíseos. 
Nesta celebração ocorrerá também a co-
memoração dos 175 ANOS DA CRIAÇÃO 
DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO.

comemoração
em dobro

BOAS FESTAS
A Pastoral da COmunicação deseja a todos
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aconteceu sínodo arquidiocesano

A gora a Secretaria Geral do 
sínodo arquidiocesano está 
recolhendo os relatórios vin-

dos das paróquias e das regiões, 
para que sejam trabalhados pela 
Comissão de Redação, com o auxí-
lio dos peritos nomeados pelo Ar-
cebispo, e se tornem o texto dorsal 
dos trabalhos da assembleia sino-
dal arquidiocesana, em 2020.

Neste intervalo que nos prepara 
para a assembleia sinodal arqui-
diocesana, vamos revisitar o cami-
nho que se iniciou nas paróquias e 
suas comunidades, em 2018. 

Os temas das reflexões giraram 
em torno das seguintes ques-
tões: O que é a paróquia e qual a 
sua missão no lugar em que está 
e no conjunto da Arquidiocese? 
Como está a vida da paróquia no 
seu serviço à Palavra de Deus, 
à caridade pastoral e à santifi-
cação do Povo de Deus? Como 
está a paróquia na sua ação mis-
sionária evangelizadora? 

Assim, essas comunidades paro-
quiais devem se sentir interpela-
das a retomar as mesmas questões 
que orientaram este caminho, a 
fim de que façam uma avaliação 
sobre alguns avanços que a comu-
nidade realizou, neste espaço de 
tempo, e sobre o que ainda pre-
cisa realizar para que a paróquia 
seja incisivamente  missionária no 
lugar em que está.

Padre José Arnaldo

ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066

Revisitando o 
caminho sinodal

Celebrando o Mês Missionário 
Extraordinário: 
 
16/10 - na casa de  
Dna. Sônia e do filho Fernando

23/10 - na casa do  
Sr. Francisco e Dna.  Rosana Maldonado

30/10 - na casa do  
Sr. Ubaldo e Dna. Ivone

16/11 - Celebração do 
matrimônio de Félix e Cristiane
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Aniversariantes dizimistas de dezembro 2019 e janeiro 2020

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

Andrea Gonçalves Anichini
Andreia Cortez 
Amália Braffi
Cristiane Duarte Daltro Santos
Cristiane de Lima Quadros
Eliane Vanderlei Cavalcanti
Juliana Vieira de Macedo
Maria Aparecida da Silva Bitner
Maria da Conceição Silva
Maria das Graças Barbosa
Maria Luiza Duarte Matos
Myrian Geraldo Anichini
Rosa Maria Verissimo Cardoso
Silvia Maria Duim
Terezinha Salvador Paula
Vanda Lobo

Anizio Ramalho Panes
Bárbara Jaqueline Peres Barbosa
Ema Aparecida Maravalle
Heloisa Bonora
Hingrid Rodrigues Avelaneda
Irene Consulin
Joao Lafore Daniel
Joscelia da Silva Amorim
Lenice Maria Lemes da Silva
Manuel Eusébio Matias
Maria do Carmo de Almeida
Maria do Carmo F. Maciel
Nair dos Santos
Nilde Parolli
Paulo Roberto Moreno
Marcia Lavoni Mascaro
Nayara Santos

Palavra do Papa

“O Evangelho da visita de Maria a Isabel ajuda-nos a ler com uma luz muito 
particular o mistério do encontro do homem com Deus. Um encontro que 
contece no sinal da fé e da caridade. Com efeito, Maria é bem-aventurada porque 
acreditou. Ao contrário, Zacarias, o qual duvidou e não acreditou, permaneceu 
surdo e mudo. Para crescer na fé durante o longo silêncio. Sem fé permanecemos 
inevitavelmente surdos à voz confortadora de Deus; e também incapazes de 
pronunciar palavras de consolação e de esperança para os nossos irmãos.”

Papa Francisco
(Fonte: w2.vatican.va)

Intenções de oração do mês: 
Universal: Para que cada país tome as medidas necessárias para fazer do fu-
turo dos mais jovens uma prioridade, sobretudo daqueles que estão a sofrer.

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

em janeiro teremos as missas 
apenas aos finais de semana
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