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Principal

Queridos irmãos e irmãs,

Envolvidos em tantas incertezas sociais, sanitárias, 
econômicas e políticas, caminhamos rumo ao final do 
Ano Litúrgico 2020. Nosso discipulado cristão celebra 
em novembro a memória de Todos os Santos e Santas 
que são, na verdade, ao mesmo tempo, qualificados 
testemunhos da Santidade Divina e de como nós, seres 
humanos, frágeis e vulneráveis, podemos, pela graça do 
Espírito santificador, acolher o chamado à conversão. 
Por outro lado, nosso peregrinar neste mundo nos per-
mite recordar com amor e confiança em Deus, a vida de 
nossos falecidos. Enquanto a pandemia persiste em ficar 
entre nós, tomamos consciência da fragilidade de nossa 
natureza humana. Essa consciência nos recorda e nos 
impulsiona a nos abrirmos à vivência da fraternidade. 
Nunca precisamos tanto uns dos outros! O reconheci-
mento de nossa filiação divina e nossa comunhão com 
os Santos e Santas nos interpela também a viver como 
irmãos e irmãs, a lançar fora todo preconceito, ódio e 
intolerância. Nosso amado Papa Francisco nos convoca, 
uma vez mais, pelo IV Dia Mundial do Pobre, a crescer-
mos em nossa consciência e responsabilidade social. Um 
país que se orgulha de ser cristão não pode jamais acei-
tar como normal e natural que milhares e milhares de 
irmãos passem fome, sejam miseráveis, ou não tenham 
sua dignidade humana reconhecida. Estender nossa 
mão ao pobre é o desafio urgente de evangelização em 
nossa Arquidiocese, em nossa Cidade, em nossa Pátria !

Que o Senhor tenha misericórdia de nós e do mundo 
inteiro! Amém! 

Um abraço fraterno!

Pe. Boris A. Nef Ulloa
Administrador Paroquial

editorial
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“ESTENDE A TUA 
MÃO AO POBRE”
JESUS ESTÁ PRESENTE NOS SEUS IRMÃOS MAIS FRÁGEIS

H á quatro anos, com a institui-
ção do Dia dos Pobres, o papa 
Francisco vem provocar a Igre-

ja para olhar, refletir, agir, rezar e estar 
com os pobres. Na mensagem deste 
ano ele diz: “O encontro com uma pes-
soa em condições de pobreza não ces-
sa de nos provocar e questionar. Como 
podemos contribuir para eliminar ou 
pelo menos aliviar a sua marginaliza-
ção e o seu sofrimento? A comunidade 
cristã é chamada a coenvolver-se”.

O arcebispo metropolitano de Belo 
Horizonte (MG) e presidente da Con-
ferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), dom Walmor Oliveira de Aze-
vedo, em vídeo para a mobilização da 
IV Jornada Mundial dos Pobres (JMP), 
ressalta: “Entre os muitos males que 
ameaçam o mundo, está a pobreza e 
o crescente vazio existencial. Ambos 
ameaçam a vida e ferem a dignidade 
humana”. Segundo o arcebispo, “a so-
lidariedade pode tornar-se o antídoto 
poderoso para enfrentar esses dois ma-
les”. Ele ainda brada que a pobreza e a 
miséria devem causar inquietação e se 
desdobrar em ações transformadoras.

EMPOBRECIMENTO

No Brasil, no período de 2014 a 2018, 
a renda dos 40% mais pobres caiu, em 
média 1,4% por ano. O número equi-
vale a 85 milhões de pessoas em situ-
ação de empobrecimento, segundo o 
Banco Mundial, a partir de dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Do-
micílios (PNAD). De acordo com a pes-
quisa, houve um alívio temporário ao 
longo de 2020 com a renda emergen-
cial. Contudo, as pessoas voltarão à 

situação anterior após o fim do bene-
fício, em dezembro deste ano. Dez mi-
lhões de brasileiros ficam pelo menos 
um dia da semana sem comer. Com 
isso, o país registrou o pior desem-
penho da América Latina de acordo 
com quadro comparativo da evolução 
da pobreza extrema, da pobreza e da 
desigualdade entre os países latino-a-
mericanos, segundo o Banco Mundial.

MOBILIZAÇÃO

Em atenção à crescente pobreza, 
em sintonia com papa Francisco e 
com a Igreja do Brasil, numa ação 
conjunta, a Comissão Episcopal Pas-
toral para a Ação Sociotransforma-
dora da CNBB, o Setor de Campanhas 
da CNBB, o Setor de Comunicação da 
CNBB, a Cáritas Brasileira, a Pastoral 
da Mulher Marginalizada, a Pastoral 
do Povo de Rua, a Operária, a Pas-
toral Carcerária, o Conselho Pastoral 
dos Pescadores, o Conselho Nacional 
do Laicato do Brasil, o Serviço Pasto-
ral dos Migrantes, a Articulação das 
Pastorais do Campo, a Rede de No-
tícias da Amazônia e a Signis Brasil 
lançam o material para a mobilização 
da Jornada Mundial dos Pobres de 
2020, que será realizada de 8 a 15 de 
novembro. A proposta é estar com 
as pessoas em situação de pobreza, 
rezar com elas e também lutar por 
políticas públicas, econômicas, refor-
mas dos programas sociais e ações 
de erradicação da extrema pobreza e 
combate à desigualdade social.

Fonte: caritas.org.br

https://caritas.org.br/noticias/cnbb-caritas-brasileira-e-pastorais-sociais-iniciam-mobilizacao-para-a-iv-jornada-mundial-dos-pobre
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hora santa#CuidarDaSaudade

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 dois de novembro, Dia de Finados, os brasileiros são 
convidados a plantarem uma árvore em memória dos 
entes falecidos. De acordo com o bispo auxiliar do Rio de 

Janeiro e secretário-geral da CNBB, dom Joel Portella Amado, 
“esse gesto, além de evitar as tradicionais aglomerações nos ce-
mitérios, liga-se também à triste destruição ecológica decorrente 
das queimadas em algumas regiões do país”.

A campanha convida as pessoas a também publicarem a 
sua foto no Instagram plantando a árvore e contando a his-
tória de quem recebe a homenagem. Basta fazer uma foto e 
publicar na plataforma usando a hashtag #CuidarDaSaudade.

As fotos serão publicadas no hotsite da campanha, que está 
hospedado no site da CNBB: https://www.cnbb.org.br/cuidar-
dasaudade

CUIDAR DA SAUDADE E DA CASA COMUM

O convite para plantar uma árvore no Dia de Finados, segun-
do dom Joel, é feito a “todos que experimentam a saudade e 
se angustiam com a devastação ambiental”. Dentro da pers-
pectiva ecológica, a CNBB indica o plantio de árvores nativas 
de cada região e, se possível, árvores alimentícias. Além disso, 
é recomendável que se evitem sementes, fazendo o plantio a 
partir de mudas, com procedência garantida.

OFERECIMENTO DIÁRIO E INTENÇÃO  
DE ORAÇÃO PARA O MÊS DE NOVEMBRO

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 forma 
justa e respeitosa.

celebraçãohomenagem

http://www.cnbb.org.br/cuidardasaudade/
http://www.cnbb.org.br/cuidardasaudade/
https://aomej.org.br/oracoes/oferecimento-diario
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Santa Sé amplia indulgência plenária do Dia 
de Finados para todo o mês de novembro

N
a Comemoração de Todos os Fi-
éis Defuntos, no dia 2 de novem-
bro, milhões de fiéis de todo o 

mundo visitam os cemitérios para rezar 
pelos falecidos de suas famílias e obte-
rem a indulgência plenária para ofere-
cê-las às almas do purgatório.

Normalmente, a indulgência era con-
cedida pela Santa Sé se o fiel visitasse 
algum cemitério entre os dia 1º e 8 de 
novembro e caso cumprisse as condi-
ções necessárias para obtê-la (oração pe-
los fiéis defuntos, confissão, comunhão e 
oração pelas intenção do Santo Padre).

Entretanto, este ano, devido à pan-
demia, a Penitenciaria Apostólica, por 
meio de um decreto, estendeu o tem-
po para obter a indulgência, com o 

intuito de evitar aglomerações e per-
mitir que um maior número possível 
de fiéis possa obtê-la. Assim, a indul-
gência poderá ser obtida até o fim do 
mês de novembro.

A mudança também ocorreu com 
a indulgência específica do dia 2 de 
novembro, quando podia-se obter 
uma indulgência plenária com a visi-
ta piedosa a um oratório ou igreja e 
rezar ali um Pai-Nosso e um Credo, 
juntamente com o cumprimento das 
condições necessárias para obter 
qualquer indulgência plenária (con-
fissão, comunhão e oração pelo Santo 
Padre). O decreto permitiu que essa 
indulgência fosse obtida em qualquer 
dia do mês de novembro, à escolha de 
cada um dos fiéis.

Além disso, os idosos, doentes e to-
dos aqueles que, por motivos graves, 
não podem sair de casa, devido à de-
cisão das autoridades ou por outra ra-
zão, podem lograr a indulgência se se 
unirem espiritualmente aos outros fiéis 
e se comprometerem a tentar cumprir 
o quanto antes as três condições para 
lucrar a indulgência (confissão, comu-
nhão e oração pelo Santo Padre).  

O decreto convida essas pessoas a 
rezar, diante de uma imagem de Jesus 
ou da Virgem Maria, orações pelos fiéis 
defuntos (como as laudes ou as véspe-
ras do Ofício para os Mortos, o Rosário, 
o Terço da Misericórdia ou outra). Po-
de-se, também, meditar uma passa-
gem do Evangelho e realizar uma obra 
de misericórdia, oferecendo-a a Deus.

comemoração
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Novena da Imaculada Conceição
29 de Novembro a 7 de Dezembro de 2020

PARA TODOS OS DIAS DA NOVENA

Bendita seja a Santa  
e Imaculada Conceição 
Da Bem-aventurada Virgem Maria.
Maria concebida sem pecado,
Rogai por nós que recorremos a Vós.

ORAÇÃO COMPOSTA POR SÃO PIO X:

Virgem santa que agradastes ao Senhor 
a ponto de tornar-se sua Mãe, Virgem 
Imaculada em vosso corpo, em vossa 
alma, em vossa fé, em vosso amor, olhai 
com bondade os infelizes que imploram 
vossa poderosa proteção. 
A serpente infernal contra a qual foi lançada 
a primeira maldição continua a combater e a 
tentar os pobres filhos de Eva. 
Vós, nossa Mãe abençoada, nossa rainha, 
nossa advogada, vós que esmagastes 
a cabeça do inimigo desde o primeiro 
instante de vossa Conceição, recebei 
nossas orações e, nós vos suplicamos, 
unidos num único coração, apresentai-as 
diante do trono de Deus, para que nunca 
nos deixemos cair nas armadilhas que 
nos são preparadas, mas que cheguemos 
todos ao porto da Salvação e que, no 
meio de tantos perigos, a Igreja e a 
sociedade cristã cantem mais uma vez o 
hino da liberdade, da vitória e da paz.  
Amém
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8 de dezembro
SOLENIDADE DA 
IMACULADA CONCEIÇÃO
Missas às 7h e 20h15
VENDA DE BOLOS E REFRIGERANTE  
AO FINAL DAS MISSAS

1º DIA - Dom, 29/11 - 10h
Louvemos e demos graças 
à Trindade Augusta de Deus 
que nos mostrou a Virgem 
vestida de sol, calçada de lua e 
coroada de doze estrelas (Pai 
Nosso) • Louvemos e demos 
graças ao Pai Eterno que 
escolheu Maria para Filha (Ave 
Maria)

2º DIA - Seg, 30/11 - 7h 
Louvado seja o Pai Eterno que 
predestinou Maria para Mãe 
do seu Filho (Ave Maria)
Louvado seja o Pai Eterno que 
preservou Maria de toda a 
culpa (Ave-Maria)

3ºDIA - Ter, 01/12 - 7h
Louvado seja o Pai Eterno que 
adornou Maria com todas as 
virtudes (Ave Maria) • Louvado 
seja o Pai Eterno que deu a 
Maria por esposo o puríssimo 
São José (Ave Maria) • 
Louvemos e demos graças ao 
Filho de Deus, que escolheu 
Maria Para sua Mãe (Glória ao 
Pai)

4º DIA - Qua, 02/12 - 7h
Louvado seja o Filho de Deus 
que se encarnou e habitou em 
Maria Santíssima (Ave Maria) • 
Louvado seja o Filho de Deus 
que nasceu de Maria sempre 
Virgem (Ave Maria)

5º DIA - Qui, 03/12 - 7h
Louvado seja o Filho de Deus 
que deu a Maria todo poder 
(Ave Maria) • Louvado seja o 
Filho de Deus que nos deu 
Maria por Mãe (Ave Maria) 

6º DIA - Sex, 04/12 - 7h
Louvemos e demos graças ao 
Espírito Santo que escolheu 
Maria por sua esposa (Ave 
Maria) • Louvado seja o 
Espírito Santo por quem Maria 
foi Virgem e Mãe (Ave Maria) 

7º DIA - Sab, 05/12 - 7h
Louvado seja o Espírito Santo 
por quem Maria foi templo 
da Santíssima Trindade 
(Ave Maria) • Louvado seja 
o Espírito Santo por quem 
Maria foi Assunta ao Céu 
(Ave Maria)

8º DIA - Dom, 06/12 - 10h
Louvado seja o Espírito 
Santo por quem Maria foi 
medianeira de todas as graças 
(Ave Maria) • Louvado seja 
Deus pelo SIM de Maria (Ave 
Maria)

9º DIA - Seg, 07/12 - 7h    
Louvemos e demos 
Graças, pois Maria foi 
coroada como Rainha pela 
Santíssima Trindade, ela é 
a Rainha dos santos, dos 
anjos, do céu, da terra, dos 
doutores.  Isso significa 
que abaixo de Deus, abaixo 
da Santíssima Trindade, 
o maior poder é dado a 
ela por Deus! (Ave Maria) 
• Louvado seja Deus por 
quem Maria recebeu o 
Poder de esmagar a cabeça 
do inimigo infernal com sua 
Humildade.(Ave Maria)

Ave-Maria Puríssima, concebida sem pecado! Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.  
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SACRAMENTOS

o sacramento da eucaristia

E
ucaristia significa Ação de Gra-
ças. É Deus alimentando seu 
povo que caminha para a ressur-

reição final. Ao falarmos deste Sacra-
mento devemos olhá-lo sempre den-
tro da celebração Eucarística = Missa. 

A refeição sempre foi um momento 
importante na vida da família; mostra 
uma realidade maior: o amor que une 
as pessoas. Jesus instituiu a Eucaristia 
dentro de uma refeição. Ele ofereceu 
alimento a quem o amava e deu-se 
como comida e bebida sagradas. 

Jesus consagrou o pão e o vinho 
porque esses alimentos, “frutos da 
terra e do trabalho humano”, têm sig-
nificado especial na história do povo 
do Antigo Testamento. Na Eucaristia 
celebramos a PÁSCOA de Jesus que 
é a PASSAGEM da morte para a vida. 
Páscoa significa PASSAGEM. 

Jesus instituiu a Eucaristia dentro da 
última páscoa judaica da qual partici-
pou. Foi a nova PÁSCOA.  Jesus transfor-
mou o pão em seu Corpo e o vinho em 
seu Sangue e disse: o Sangue da nova 
e eterna Aliança . Este Sangue foi der-

ramado por nós, nos salvou e perdoou 
nossos pecados. A verdadeira Páscoa 
é a ceia do Senhor = Missa onde Jesus 
entregou seu Corpo e derramou seu 
Sangue para nossa salvação. A partir do 
momento que Jesus disse: Tomai e co-
mei, isto É o meu Corpo; tomai e bebei, 
isto É o meu Sangue, a nossa “Ação de 
Graças” tornou-se infinita como infinito 
é o amor de Deus por nós. 

Toda vez que celebramos a Eucaristia, 
atualizamos (tornamos presente) o que 
Jesus fez na última ceia para nos salvar. 
Revivemos a sua morte e ressurreição.  

PRIMEIRA EUCARISTIA  

É uma etapa muito importante na 
vida da criança.  Deve ser muito bem 
preparada. A preparação não deve 
constar apenas da doutrina cristã e a 
fé que devemos viver; é necessário sim, 
mas o principal é entender e assumir os 
compromissos que a fé exige. A criança 
deve receber em todas as aulas, textos 
da Palavra de Deus referentes à Euca-
ristia. No dia da 1ª. Eucaristia a criança 

deve estar consciente de que deverá vi-
ver a generosidade, o amor e o perdão, 
aguardando com alegria e FÉ.  

Outra coisa é levar sempre as crian-
ças diante do sacrário e ali explicar 
bem a presença de Jesus no Santíssimo 
Sacramento, o respeito, a genuflexão 
correta e com fé, as orações referentes, 
e se possível pequenas adorações de 
10 minutos. Ela, devagar e com prazer, 
vai tomando consciência deste Sa-
cramento tão sublime e do amor que 
Deus tem por nós.

CONSELHOS 

1. Os pais devem conversar sempre 
com a criança a respeito da Eucaristia e 
conscientizá-la da responsabilidade e 
da alegria de receber Jesus, e também 
das atitudes de viver a Eucaristia.

2. Ensinar desde já que para receber 
a comunhão é preciso ter um traje de 
respeito evitando roupas imorais.

Irmã Marivan 
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festa

Por que celebramos
 a solenidade de Cristo Rei?

A solenidade de Cristo Rei é uma 
celebração muito recente da 
Igreja. Foi o Papa Pio XI que a 

criou, em 1925. Naquele contexto, a 
Igreja via como necessário reafirmar a 
soberania real de Jesus e de seus ensina-
mentos, em um mundo que ia se afas-
tando cada vez mais do Senhor. 

Se olharmos para os reis de antigamen-
te, que tinham um poder absoluto sobre 
seus povos, veremos quase sempre que 
esse poder acaba corrompendo, de certa 
forma o coração do homem, ferido pelo 
pecado. A realeza de Jesus é de outra 
índole. Em sua realeza, lembramos sua 
divindade, que se manifestou colocan-
do-se a serviço da humanidade.  O ver-
dadeiro serviço de Jesus foi mostrar que 
nós somos criaturas de Deus, feridas pelo 
pecado, mas que Nele podemos encon-
trar de novo o sentido de nossas vidas, 
que sem Ele caminha para a morte.

E claro, vale lembrar que com essa fes-
ta terminamos o ano litúrgico. Já começa, 
de maneira especial, nossa caminhada de 
advento, rumo ao Natal. Que essa festa de 
Cristo Rei já nos coloque no clima e que 
não esqueçamos que Aquele menino, frá-
gil e dependente da mãe, que vai nascer 
é, na realidade, o Rei do Universo, da qual 
todas as coisas foram feitas e em quem to-
das elas foram renovadas com sua encar-
nação, morte e ressurreição.

Fonte: www.a12.com

https://www.a12.com/redacaoa12/espiritualidade/o-que-e-a-solenidade-de-cristo-rei-por-que-celebramos
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livro

O  livro narra a história de 
Irmã Dulce, o Anjo Bom 
da Bahia. Quando crian-

ça, ela subia em árvores, joga-
va futebol, soltava pipa e ama-
va brincar com seus irmãos. 
Mas certo dia, depois da missa, 
foi com sua tia Madalena a um 
bairro muito pobre, levar ajuda 
aos doentes. 

A situação em que viviam a 
deixou muito triste e ela co-
meçou a pensar no que po-
deria fazer. Passou a ajudar de 
todas as formas que podia e 
veio a vontade de ser freira.

Depois de muita insistência, 
conseguiu convencer seu pai, 
tornou-se Irmã da Imaculada 
Conceição e dedicou sua vida 
a cuidar dos pobres e doentes, 
seguindo o exemplo de São 
Francisco. Irmã Dulce recebeu 
a visita do Papa João Paulo II, 
foi indicada ao prêmio Nobel 
da Paz e ficou famosa por sua 
bondade, tanto que se tornou 
a Santa Dulce dos Pobres, ca-
nonizada pelo Papa Francisco 
em 2019. 

de Gizele Barbosa
Ilustrações: Bruna Assis Brasil

Editora Paulinas

A Menina que 
cuidava dos pobres

16 DE NOVEMBRO.
Festa de Santa 
Gertrudes

santos

Santa Gertrudes

U
ma vida de contemplação foi a 
forma que santa Gertrudes esco-
lheu para dedicar-se a Deus. Nas-

cida em Eisleben, na Saxônia, em 1256, 
ao contrário do que alguns historiado-
res dizem, ela não pertencia à nobreza, 
mas seus pais eram bem estabelecidos 
e cristãos praticantes.

Aos cinco anos de idade, seus pais 
confiaram a sua educação ao Mosteiro 
cisterciense de Helfa, na Turíngia, onde 
Gertrudes teve uma sólida formação 
humanista e religiosa. Possuidora de 
grande carisma místico, tornou-se re-
ligiosa consagrada. Conviveu no mos-
teiro com a grande mística Matilde de 
Magdeburg, mestra de espiritualidade.

Matilde foi a personagem decisiva na 
vida interior de muitas jovens que dela 
se aproximavam. Era mestra de uma 
espiritualidade fortemente ligada ao 
chamamento místico. Com ela, Gertru-
des desenvolveu a sua de modo muito 
semelhante, recebendo, em seguida, 
através de suas orações contemplativas, 
muitas revelações de Deus.

Mais tarde, aos vinte e cinco anos, 
quando depois de recitar as completas, 
teve a primeira visão que transformou 
sua vida (é ela mesma quem conta), Je-
sus reprovou seu excesso de aplicação 
aos estudos. Desde aquele momento 
Gertrudes se tornou alma essencial-
mente contemplativa, acentuando sua 
devoção ao Sagrado Coração de Jesus, 

à eucaristia, conformando sua imensa 
piedade às sucessivas experiências mís-
ticas. A sua vida “tornou-se hino perene 
a Cristo”. Toda a sua rica experiência 
transcreveu e reuniu no livro “Mensa-
geiro do divino amor”, talvez a mais im-
portante obra cristã tendo como temá-
tica a teologia mística.

Foi uma das maiores místicas cristã 
da idade média, tornando-se uma das 
grandes incentivadoras da devoção ao 
Coração de Jesus, culto que alcançaria 
enorme expansão, no futuro, com san-
ta Margarida Maria Alacoque, no século 
XVII.

Mais tarde, foi eleita abadessa, cargo 
que exerceu até o fim de seus dias. Ado-
eceu e sofreu muitas dores físicas por 
mais de dez anos até ascender a casa do 
Pai, em 1302.

A tradicional festa em sua memória, 
no dia 16 de novembro, foi autorizada e 
mantida nesta data pelo papa Clemen-
te XII, em 1738.

 
Fonte: catedralderiodosul.com.br

https://www.youtube.com/watch?v=Ifsm1R68_LM
https://www.paulinas.com.br/produto/menina-que-cuidava-dos-pobres-a-3454
http://catedralderiodosul.com.br/16-de-novembro-santa-gertrudes/
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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

peregrinação

Rumo à JMJ Lisboa 2023: apresentado o logotipo

O novo logotipo da Jornada Mun-
dial da Juventude (JMJ) foi ins-
pirado pelo tema escolhido 

pelo Papa Francisco para a edição da 
JMJ, que terá lugar em Lisboa, “Maria 
levantou-se e partiu apressadamen-
te”, (Lc 1, 39) e pelos traços da cultura 
e religiosidade portuguesas.

A autora é Beatriz Roque Antunes, jo-
vem designer portuguesa de 24 anos. Es-
tudou Design em Londres e atualmente 
trabalha numa agência de comunicação, 
em Lisboa. “Como nos diz a passagem 
que é o tema da JMJ Lisboa 2023, Maria 
não se acomoda e vai visitar a prima. É 
esse o convite aos jovens: que não se aco-
modem, que façam acontecer, que cons-

truam e não deixem o destino do mundo 
nas mãos dos outros. Precisamos todos 
que os jovens tomem o mundo nas suas 
mãos”, diz a vencedora do concurso.  
 Também está online o site da JMJ, que 
está disponível em www.lisboa2023.org.

http://www.lisboa2023.org


Aniversariantes dizimistas de novembro 2020

Adriana Rodrigues  
Andréia Vendramini Pestana 
Daniela Moser Carlini Maeda 
Denise De Déa Pica 
Doralice Oliveira Silva 
Elizabeth Shisue Yamatogi 
Juliane Naito Matuguna 
Heraldo Duarte 
Ilmara Santos Bispo 
João Henrique Andrade de Almeida 
Joaquim Borges da Silva 
José Roberto de Castro Massensini 

Palavra do Papa

“Como recorda São Paulo: Pelo amor, fazei-vos servos uns dos outros. É que 

toda a Lei se cumpre plenamente nesta única palavra: ama o teu próximo como a 

ti mesmo. (...) Carregai as cargas uns dos outros (Gal 5, 13-14; 6, 2). O Apóstolo 
ensina que a liberdade que nos foi dada com a morte e ressurreição de Jesus 
Cristo é, para cada um de nós, uma responsabilidade para colocar-se ao 
serviço dos outros, sobretudo dos mais frágeis. Não se trata duma exortação 
facultativa, mas duma condição da autenticidade da fé que professamos.”

Papa Francisco
(Fonte: www.vatican.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 Elizabeth Grillo 
Nilde Maria Stringheta 
Nirleide V.Rodrigues Sousa 
Renée Moraes 
Salette Maria Grillo 
Simoni Santos 
Tarcísio Luiz Carnevalli 
Vilma Hess

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 

RISCO DE COVID FECHA MUSeUS VATICANOS AO PÚBLICO

D
epois de 5 meses reabertos 
ao público, a Sala de Impren-
sa da Santa Sé comunica que 

os Museus Vaticanos, o Museu das 
Vilas Pontifícias e o Reparto de Esca-
vações voltam a ser fechados a partir 

desta quinta-feira, 5 de novembro. A 
decisão foi tomada como medida de 
prevenção e em conformidade com 
as normas sanitárias das autoridades 
italianas diante do agravamento da 
pandemia no país.

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/poveri/documents/papa-francesco_20200613_messaggio-iv-giornatamondiale-poveri-2020.html
https://www.facebook.com/imaculadaipiranga.org/videos/?ref=page_internal
http://www.youtube.com/user/pimaculadaconceicaoi
https://www.vaticannews.va/pt/vaticano/news/2020-11/museus-vaticanos-voltam-a-fechar-medida-prevencao-coronavirus.html

