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Principal

Queridos irmãos e irmãs,

Eis que chegamos ao Advento... ao Natal do Senhor… 
e assim nossa esperança se renova em meio a tantas in-
certezas. Corramos ao encontro do Senhor que vem para 
ficar conosco! Enquanto família paroquial, filhos e filhas 
da Imaculada, nos unimos a ela para louvar a Deus que 
fez grandes coisas em nosso favor!

É tempo de fazer um balanço do ano que chega ao 
fim… é tempo de pedir perdão e dar o perdão… é tem-
po de se dar e de acolher.. de abrir o coração! Tempo de 
cuidar e acompanhar! Tempo de renascer para a solida-
riedade, para o amor fraterno, para a vida!

Renovemos, portanto, neste tempo litúrgico do Ad-
vento e do Natal, nossa confiança na presença amoro-
sa de nosso Deus. Celebremos com fé, em família e em 
comunidade, nossa convicção de que o Senhor nunca 
nos abandona, sempre nos sustenta e nos impulsiona 
a caminhar com Ele, no amor aos irmãos e irmãs.

Que a Solenidade de nossa padroeira paroquial, a 
Imaculada Conceição, seja para nós, paroquian@s, 
um convite a crescermos na fidelidade ao Evange-
lho. Que sua intercessão e seu olhar maternal nos 
ajudem a servir com alegria e a viver nossa vocação 
cristã na família e na sociedade.

Que a presença salvífica do Menino Deus se renove a 
cada dia do novo ano. Que o Senhor tenha misericórdia 
de nós e do mundo inteiro! Amém! 

Um abraço fraterno! Feliz Natal! Abençoado 2021!

Pe. Boris A. Nef Ulloa
Administrador Paroquial

editorial
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A ESPERANÇA  
E O ANO NOVO

A ESPERANÇA CRISTÃ É TER CONVICÇÃO EM DEUS

Há esperanças e há a esperança 
que é fruto da ação de Deus 
em nossas vidas, sendo uma 

das maiores virtudes cristãs. As fes-
tas de fim de ano mexem com mui-
tos sentimentos em nós, mas em 
algum desses podemos depositar a 
nossa esperança? Será que nossos 
sentimentos são bases para a nossa 
confiança? Será que a virada do ano 
em si traz uma nova fase em nossa 
vida? As questões são: temos uma 
esperança dada por Deus? Ou uma 
esperança natural? Quais são as fon-
tes de esperança?

Alguns chamam de esperança o que 
não é esperança cristã. Alguns pen-
sam que esperança é crer que algo 
acontecerá de forma vaga e sem con-
vicção. Tal sentimento muitos têm em 
relação ao próximo ano: sonhos, pla-
nos, que esperamos que aconteçam, 
que desejamos, mas não há certeza 
quanto a realização.

Outros creem em relação ao futuro 
baseando-se nas suas posses, posição, 
estabilidade, que parece ter alcançado. 
Tal sentimento não é esperança, é arro-
gância. É uma esperança em si e para si.

Ainda por esse caminho, a esperança 
de muitos baseia-se em outro ser hu-
mano. Deposita suas expectativas na 
ação de alguém. Às vezes baseia-se 
em promessas feitas, mas quem pode-
rá garantir a concretização? O próprio 
homem não pode. Maldito é o homem 
que faz de si mesmo a sua força, e só 
conta com ele mesmo. Há a esperan-
ça também em algum tipo de meio ou 
instrumento que nós pensamos nos 

habilitar para a realização do nosso so-
nho, como: dinheiro, trabalho, herança, 
poupança etc. Porém, todas estas coi-
sas são sujeitas a intempéries e desgas-
tes. Além disso, quem nos pode garan-
tir que teremos eficiência necessária 
para manusearmos esses instrumentos 
a tal ponto de conquistá-los?

A esperança cristã é ter convicção em 
Deus, em Sua Palavra. A fé é a certeza 
das coisas que se esperam. A Espe-
rança é a fé em ação com relação ao 
futuro. É ter convicção. É viver anco-
rado em meio ao turbilhão da exis-
tência. É crer no amanhã. É saber que 
Jesus é a Ressurreição e a Vida, quem 
crê nEle, ainda que esteja morto, vi-
verá. A Esperança cristã não é difusa, 
não tem uma visão opaca, nebulosa. 
Ela vislumbra aquilo que já foi reve-
lado há muitas gerações. As gerações 
se sucedem e comprovam que a es-
perança que temos não é vã. O fato 
de Jesus ter ressuscitado dos mortos 
nos dá a certeza, que essa inimiga da 
humanidade, a morte, não calará a 
continuidade do Povo de Deus.

Neste fim de ano não sabemos o que 
nos acontecerá em relação a esta vida 
terrena. Porém, temos esperança 
(convicção) de que nada nos separará 
do amor de Deus e de que para nós 
sempre haverá um amanhã, pois te-
mos a vida eterna, que transcende a 
vida física. Temos a esperança de que 
a obra de Deus na nossa vida não fica 
inconclusa, Ele concluirá.

 Pr. Eber Jamil

Fonte: www.folhavitoria.com.br

https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/caminhos-de-fe/2019/12/27/artigo-a-esperanca-e-o-ano-novo/
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hora santaMantenham Cristo 
no centro do Natal 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.

O
s bispos irlandeses num comunicado de imprensa 
difundido na quarta-feira (02/12) lembram aos ca-
tólicos que a obrigação de participar da missa aos 

domingos e feriados nesta época de pandemia continua 
suspensa. E como “o Natal não é apenas um dia”, convi-
dam os fiéis a participar da celebração eucarística esco-
lhendo um dia entre a Vigília de Natal e a Epifania.

Eles sugerem que transformem suas casas em “peque-
nas igrejas” nas quais convidem o Cristo Menino a entrar; 
que se reúnam em casa ao redor do presépio para rezar 
ou entoar um cântico de Natal; e que visitem – reiteram 
– sua igreja local, nesses doze dias, para rezar por suas 
famílias e por aqueles que são particularmente atingidos 
pela pandemia. Além disso, como para aqueles que de-
sejam confessar-se pode não ser possível, encorajam os 
fiéis “a depositar sua confiança na misericórdia de Deus 
através de um Ato de Contrição Perfeita”.

Neste tempo de Advento, os prelados exortam os fiéis 
a permanecerem ao lado dos mais necessitados, para le-
var a esperança e a alegria do nascimento de Cristo aos 
doentes, isolados, solitários ou pobres, dando sua contri-
buição a instituições de beneficência.

Embora profundamente conscientes do anseio de espe-
rança e consolo do país e do mundo, os bispos concluem 
ressaltando que “de certa forma as restrições devidas à 
Covid-19 oferecem maiores oportunidades para a oração 
e a reflexão, para o tempo passado com a família e a di-
mensão para entrar no verdadeiro significado do Natal”.

Fonte: www.vaticannews.va

OFERECIMENTO DIÁRIO E INTENÇÃO  
DE ORAÇÃO PARA O MÊS DE DEZEMBRO

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 a nossa relação pessoal 
com Jesus Cristo se alimente da Palavra de 
Deus e de uma vida de oração.

celebraçãoadvento

https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2020-12/bispos-irlandeses-advento-2020-mantenham-cristo-centro-natal.html
https://aomej.org.br/oracoes/oferecimento-diario
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https://www.funsai.org.br/familiaacolhedora/
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V iver a Adoração, a Compaixão e a 
Evangelização para estar no mundo 
sem ser do mundo, eis o nosso cha-

mado! Para o ano de 2020, começamos com o 
propósito de viver essas graças a cada sábado 
com a Adoração Eucarística e a decisão de ter 
um único dia para encontro semanal o qual 
chamamos maisonnée (pequena casa), pas-
sando a nos encontrar todo sábado na Paró-
quia Imaculada Conceição do Ipiranga. 

 Não esperávamos que nossa pequena casa, 
fosse sofrer tamanha mudança. Com a pande-
mia e alguns irmãos no grupo de risco, logo em 
março virtualizamos nossos encontros, que se 
iniciaram com sentimento forte de saudade do 
encontro pessoal e da Adoração, mas aos pou-
cos acolhemos o meio que Senhor nos dava para 
viver com Ele.  

“No meio das nossas trevas, uma grande 
luz brilhou, pois a morte Ele venceu. Cristo, 
Cristo Ressuscitou!”

No tempo Pascal, Pe. Boris nos convidou 
para assumir um horário das lives da paróquia, 
foi quando recebemos de Deus nossa pe-

quena missão, e em comunidade assumimos 
juntos esse apostolado que fortaleceu nossos 
laços de fraternidade, aumentou o número 
dos nossos encontros e nos uniu para sempre 
acompanhar a live do irmão, além de nos dar a 
certeza da fidelidade de Deus, o Emanuel, que 
caminha conosco e nos convida a testemunhar 
seu amor em todas as circunstâncias. 

A graça vivida interiormente, como comuni-
dade e como membros, durante a pandemia de-
saguou no nosso primeiro encontro presencial 
pós-pandemia que aconteceu no dia 15/11/2020 
com a presença do Pe. Janez Rus (Clique aqui 
e veja a live com o Padre Janez https://fb.wat-
ch/219Kam262p/).

Damos graças a Deus por este tempo vivido 
e entramos no tempo do Advento, tempo este 
muito caro para nós, com o coração confiante à 
espera do Deus, Emanuel, que vem habitar no 
meio de nós!  

Caso queira conhecer um pouco mais da 
Comunidade Emanuel acesse nosso site: ht-
tps://emanuelnobrasil.com.br/, venha conver-
sar conosco, será uma alegria conhecê-lo.

A foto que acompanha essa ma-
téria é da única reunião deste 
ano, ocorrida em março. Na 

Hora Santa, renovamos nosso com-
promisso de oração, entrega e compai-
xão pelo Mundo. Não sabíamos o que 
nos esperava e como isso deveria se 

cumprir. E foi o que realizamos nestes 
tempos de reclusão e distanciamen-
to social. Cada membro se entregou 
de corpo e alma no oferecimento da 
própria vida a todos. Rezamos muito 
virtualmente, choramos juntos e não 
ficamos sós. Nosso celular era a a sala 

de oração, nosso Cenáculo.  Aceitamos 
o desafio, eu e Mirtes das lives; nosso 
“De Coração para Coração” nos curava, 
alimentava e foi longe, levando alento 
e união a pessoas que estavam sós, do-
entes e em depressão. Eu e Mirtes na 
tela, Zeladores e Zeladoras nos susten-
tando em prece. Aprendemos o que é 
Missão, o que é amar, o que é viver a 
radicalidade da fé cristã. 

Não queremos perder a força e a 
coragem que ganhamos nesses tem-
pos. Nosso coração agora sabe que 
pode ir além porque tem forças para 
se  dobrar em súplicas junto ao Ama-
do Coração. Gratidão nos define e nos 
move. Não sabemos como será 2021; 
mas sabemos que o Amor Vence em 
tudo...e assim será!

Ligia Cássia - AO

COMUNIDADE EMANUEL - SÃO PAULO

APOSTOLADO DA ORAÇÃO 2020 O ANO EM QUE NOSSO CORAÇÃO FICOU DE JOELHOS! 

retrospectiva

https://fb.watch/219Kam262p/
https://fb.watch/219Kam262p/
https://emanuelnobrasil.com.br/
https://emanuelnobrasil.com.br/
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Evangelização entre os empreendedores. Proclama-se 
a Boa Nova de Jesus Cristo, por meio de uma lingua-
gem apropriada, extraindo dos textos sagrados luzes 

e exemplos que possam iluminar o dia a dia dos negócios e 
empreendimentos. 

Sabemos que a Palavra de Deus é rica em fatos, orações, 
histórias, parábolas e instruções que bem interpretadas se 
tornam recursos de sabedoria para o empreendedor nos seus 
momentos de decisão. 

A Pastoral, também, fomenta no empreendedor a espiri-
tualidade, ensinando-o a orar com os acontecimentos do co-
tidiano e ter uma postura de fé diante dos obstáculos. Para 
isso, realizam-se missas com homilias e orações direcionadas 
aos empreendedores, bem como retiros de finais de semana 
e reuniões semanais, com estudos da Palavra.

QUE VALORES E PRINCÍPIOS DEFENDEMOS?
A Pastoral do Empreendedor defende os princípios e va-

lores da Doutrina Social da Igreja, que propiciam uma forma 
cristã, digna e honrosa de exercer as atividades do empreen-
dedorismo. Entre os princípios estão a solidariedade, a subsi-
diariedade e a dignidade da pessoa humana, como criatura 
criada à imagem e semelhança de Deus. Os valores são: a ver-
dade, a liberdade e a justiça.  

COMO FIZEMOS EM 2020 NO TEMPO DE PANDEMIA?
Por conta da Pandemia sentimo-nos obrigados a deixar 

nossos encontros presenciais tão valiosos em Missa do Em-
preendedor todo 1º. Domingo de cada mês às 18h30 e das 

atividades diversas no 2º sábado de cada mês, além dos aten-
dimentos de coaching profissional e empresarial / orientação 
de currículos aos desempregados (agendados em secretaria).

Mas teve o lado bom. Neste momento de confinamento 
(isolamento social) e parada de muitas atividades empreen-
dedoras por conta do Conoravírus, aprendemos como pela 
tecnologia podemos chegar longe e buscar quebrar toda 
e qualquer barreira de contato social. Graças à solução da 
PASCOM de nossa paróquia fizemos por 6 meses na Imacu-
lada Conceição Ipiranga lives 3 vezes por semana (3as. 5as. 
e sábados), às 22h. Hoje, mantemos aos sábados às 22h este 
momento de reflexão, partilha e troca de informações agre-
gadoras neste momento tão desafiador para os empreen-
dedores. Em nível nacional conseguimos manter todas as 
Paróquias que possuem a Pastoral do Empreendedor em 
atividades virtuais como: IV Encontro Nacional da Pasto-
ral do Empreendedor, Encontro de Casais Empreende-
dores etc. Nosso ânimo só aumenta em saber que podemos 
multiplicar estas ações em mais paróquias irmãs na região, 
cidade, estado e nacional. 

Izabel Cristina Lara Stevevanatto
Coordenadora Imaculada Conceição Ipiranga e

Coordenação Nacional da Pastoral do Empreendedor 

SAIBA MAIS :
pastoraldoempreendedor.imac@gmail.com

coordenacao@pastoraldoempreendedor.org.br
www.pastoraldoempreendedor.org.br

A PASTORAL DO EMPREENDEDOR
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SACRAMENTOS

o sacramento da RECONCILIAÇÃO OU CONFISSÃO

E
ucaristia significa Ação de Graças. 
É Deus alimentando seu povo 
que caminha para a ressurreição 

final. Ao falarmos deste Sacramento 
devemos olhá-lo sempre dentro da ce-
lebração Eucarística = Missa. 

O Sacramento da Reconciliação ou 
Confissão foi criado pelo próprio Jesus 
Cristo. Ele confiou à Igreja o encargo 
de perdoar ou não os pecados da hu-
manidade: Em João 20, 22b-23 “ ... Re-
cebei o Espírito Santo. Àqueles a quem 
perdoardes os pecados, ser-lhes-ão 
perdoados; àqueles a quem não  per-
doardes não serão perdoados”.

Deus nos deu inteligência, vontade 
e capacidade de amar, progredir, ser 
bom. Portanto sabemos quando peca-
mos e quando fazemos o bem.

QUANDO SE DEVE CONFESSAR?

Um dos mandamentos da Igreja diz: 
“Confessar-se ao menos uma vez por 
ano”. Não podemos levar ao pé da letra. 
A pessoa deve confessar quando sente 
necessidade, isto é, quando a consciên-
cia acusa a si mesmo que deve procurar 

o perdão de Deus por meio do Sacerdo-
te. É cristão o gesto de passar o ano todo 
ou a vida toda sem sentir necessidade de 
confissão? A resposta está com você. 

O Ato Penitencial, no início da Mis-
sa, tem a finalidade de pedir perdão 
a Deus das faltas (pequenos pecados) 
cometidas , e assim poder participar da 
Eucaristia. Mas quando aparecer uma 
ocasião favorável, deve-se procurar o 
Sacramento da Reconciliação.

O QUE É PRECISO PARA A CONFISSÃO

1º. Exame de consciência - é ver 
bem a nossa vida diante de Deus; pen-
sar bem nas atitudes do dia a dia e em 
determinadas vezes em que se erra 
mais, que se ofende mais alguém; re-
passar a vida desde a última confissão. 
É importante, para o Exame de Cons-
ciência, seguir os mandamentos da Lei 
de Deus, porém é apenas um auxílio 
para que você se examine diante de 
Deus, do próximo e de si mesmo. 

2º. Arrependimento - é estar real-
mente arrependido(a) de ter ofendido 
em primeiro lugar a Deus pelas omissões, 

pelo afastamento dele e de ter ofendido 
as pessoas e a si mesmo se está corres-
pondendo aos desejos de Deus que fez o 
homem à sua imagem e muitas vezes se 
abusa do próprio corpo e o despreza com 
uma série de vícios que levam ao pecado. 

3º. Propósito – não existe arrepen-
dimento sem sentir a necessidade de 
propor a não mais repetir os pecados, 
pois sem o propósito de melhorar, o 
perdão de Deus não realiza sua ação. 
Sabemos que somos pecadores, mas 
por meio do propósito vamos dimi-
nuindo nossa inclinação para o mal.

4º. A acusação dos pecados - Apro-
ximar-se do Sacerdote que representa 
Deus e contar todos os pecados sem omi-
tir nenhum. O Padre não sabe, mas Deus 
nos conhece. O Sacerdote dará a absolvi-
ção = o perdão dos pecados e uma peni-
tência de acordo com a necessidade. 

5º. Satisfação – é o remédio contra 
o mal cometido. É cumprir a penitên-
cia dada pelo Sacerdote. Não é só rezar 
umas orações apressadas, mas iniciar 
uma nova vida.

Irmã Marivan 
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festa

17 DE DEZEMBRO
1. Ó sabedoria que saíste da boca do 

altíssimo. Atingindo de uma a outra ex-
tremidade e tudo dispondo com força e 
suavidade: vem ensinar-nos o caminho 
da prudência

18 DE DEZEMBRO
2. Ó adonai guia da casa de Israel, que 

apareceste a Moisés na chama do fogo 
no meio da sarça ardente e lhe deste a lei 
no Sinai vem resgatar-nos pelo poder do 
vosso braço.

19 DE DEZEMBRO
3. Ó raiz de Jessé erguida como estan-

darte dos povos, em cuja presença os reis 
se calarão e a quem as nações invocarão, 
vem libertar-nos; não tardeis jamais.

20 DE DEZEMBRO
4. Ó chave de Davi o cetro da casa de 

Israel que abres e ninguém fecha; fechas 
e ninguém abre, vinde e libertai da prisão 
o cativo assentado nas trevas e à sombra 
da morte.

21 DE DEZEMBRO
5. Ó estrela da manhã esplendor da luz 

eterna e sol da justiça, vem e ilumina os 
que estão sentados nas trevas e à sombra 
da morte.

22 DE DEZEMBRO
6. Ó rei das nações e objeto de seus de-

sejos, pedra angular que reunis em vós 
judeus e gentios: vinde e salvai o homem 
que do pó formaste.

23 DE DEZEMBRO
7. Ó Emanuel, nosso rei e legislador, 

esperança e salvador das nações: vinde 
salvar-nos, senhor nosso Deus.

1º DIA – 16 DE DEZEMBRO  
Tema: Deus fez morada 
em nossa casa comum
Irmã Dionísia

2º DIA - 17 DE DEZEMBRO 
Tema: Deus entra 
na casa de Maria
Irmã Idê

3º DIA – 18 DE DEZEMBRO 
Tema: Deus entra 
na casa de José
Irmã Marivan 

4º DIA – 19 DE DEZEMBRO 
Tema: Deus entra na casa 
de Zacarias e Isabel
Irmã Egnalda

5ª DIA – 20 DE DEZEMBRO 
Tema: Deus faz 
morada em Belém
Irmã  Geralda

6º DIA – 21 DE DEZEMBRO 
Tema: Deus entra  na casa 
dos pobres : A Manjedoura
Comunidade Sagrada Família

7º DIA – 22 DE DEZEMBRO 
Tema: Deus acolhe em sua 
casa os trabalhadores e 
aqueles que o procuram
Pastoral Do Empreendedor

8º DIA – 23 DE DEZEMBRO 
Tema: Deus mora 
com quem não tem casa
Comunidade Emanuel

9º DIA – 24 DE DEZEMBRO 
Tema : Deus entra na casa 
das nossas famílias
Pastoral Familiar

ANTÍFONAS DO Ó
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10 DE DEZEMBRO.
Festa de São 
Melquíades

santos

São Melquíades

S
ão Melquíades, de origem afri-
cana, fez parte do Clero Roma-
no, até que em 310 faleceu o 

Papa Eusébio e foi eleito sucessor de 
São Pedro.

No período de seu governo, Mel-
quíades sofreu com a perseguição 
aos cristãos pelo Imperador Máximo. 
Esta perseguição só teve um descan-
so quando Constantino venceu Má-
ximo na histórica batalha em Roma 
(312) a qual atribuiu ao Deus dos 
cristãos. Com isto, surgiu o Edito de 
Milão em 313, concedendo a liberda-
de religiosa; assim, São Melquíades 
passou do Papa da perseguição para 
o Papa da liberdade dos cristãos.

Durante os quatro anos de seu Pon-
tificado, as piores ameaças nasceram 
no interior da Igreja com os hereges. 
São Melquíades foi grande defensor 
da Fé, por isso combateu principal-
mente o Donatismo, que contesta-
va a legitimação da eleição dos mi-
nistros de Deus e fanaticamente se 
substituía a qualquer autoridade.

Aproveitou Melquíades, a liberda-
de religiosa para organizar as sedes 
paroquiais em Roma e recuperar os 
bens da Igrejas perdidos durante a 
perseguição. São Melquíades através 
da Eucaristia semeou a unidade da 
Igreja de Roma com as demais igre-
jas. Entrou no céu em 314 e foi en-
terrado na Via Ápia, no cemitério de 

Calisto. Do Doutor Santo Agostinho, 
São Melquíades recebeu o seguinte 
reconhecimento: “Verdadeiro filho 
da paz, verdadeiro pai dos cristãos”.

 
Fonte: santo.cancaonova.com

https://www.youtube.com/watch?v=Ifsm1R68_LM
https://www.paulinas.com.br/produto/menina-que-cuidava-dos-pobres-a-3454
https://santo.cancaonova.com/santo/sao-melquiades-grande-defensor-da-fe/
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ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066

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

chave PIX: CNPJ 
63.089.825/0107-00

CNPJ 63.089.825/0107-00
Paróquia Imaculada Conceição 

Mitra Arquidiocesana de São Paulo

receita

8 de dezembro

R$ 1,50
R$ 5,00

SOLENIDADE DA 
IMACULADA CONCEIÇÃO
Missas às 7h e 20h15
VENDA DE BOLOS E REFRIGERANTE  
AO FINAL DAS MISSAS



Palavra do Papa

Intenções de oração do mês: 
Para uma vida de oração (Pela Evangelização) 
Rezemos para que a nossa relação pessoal com Jesus Cristo se alimente da 
Palavra de Deus e de uma vida de oração.

Aniversariantes dizimistas de dezembro 2020 e janeiro 2021

Amália Braffi
Antonio Carlos de Souza
Cristiane de Lima Quadros
Edison Augusto Rodrigues
Elaine Restuccia da Silva
Eliane Vanderlei Cavalcanti
Lídia Tudéia
Maria Aparecida da Silva Bitner
Maria da Conceição Silva
Maria das Graças Barbosa
Maria Luiza Duarte Matos
Myrian Geraldo Anichini
Natalice da Cruz Pereira
Rosa Maria Veríssimo Cardoso
Silva Maria Duim
Sílvia Luisa Parodi
Terezinha Salvador Paula
Vanda Lobo

Andréa Gonçalves Anichini
Andréia Cortez
Anízio Ramalho Panes
Barbara Jacqueline Pereira Barbosa
Francisca M da Silva
Heloisa Bonora
Hingrid Rodrigues Avelaneda
Irene Consulin
Jaime Cardoso da Silva
Joscélia da Silva Amorim
Joséfa da Conceição Pereira
Lenice Maria Lemes da Silva
Luiz Diego da Silva
Manuel Eusébio Matias
Márcia Lavoni Mascaro
Maria do Carmo de Almeida
Maria do Carmo F. Maciel
Nair dos Santos
Nayara Santos
Nilde Parolli
Nioma Manfredini Arantes
Lenice Maria Lemes da Silva
Paulo Roberto Moreno

Horário das Missas 

24/12:  19h30

25/12:  10h e 18h30

31/12:  19h30

01/01:  18h30

de 4 a 29 de  JANEIRO:

Sábado: 16h

Domingo: 10h e 18h30

Em FEVEREIRO: 

Segunda-feira: 7h 

Terça-feira: 7h

Quarta-feira: 7h  

Quinta-feira: 7h 

Sexta-feira: 7h  

Sábado: 16h

Domingo: 10h e 18h30

1ª Sexta-feira do mês:  
Missa Votiva do Sagrado 
Coração de Jesus às 7h 

“Estendo minha saudação e meu encorajamento a todas as iniciativas pela 
paz que as Igrejas particulares, as associações e os movimentos eclesiais 
promoveram neste Dia da Paz: encontros de oração e de fraternidade, 
acompanhados pela solidariedade com os mais pobres. Meu pensamento vai 
também aos tantos voluntários que, nos lugares onde a paz e a justiça estão 
ameaçados, escolhem com coragem estar presentes de forma nãoviolenta 
e desarmada; assim como aos militares que atuam nas missões de paz em 
muitas áreas de conflito. Muito obrigado a eles!”

Papa Francisco
(Fonte: www.vatican.va)

https://www.facebook.com/imaculadaipiranga.org/videos/?ref=page_internal
http://www.youtube.com/user/pimaculadaconceicaoi
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2020-01/papa-francisco-angelus-01-janeiro-2020.html#:~:text=%E2%80%9CPara%20este%20ano%20de%202020,reconcilia%C3%A7%C3%A3o%20e%20da%20convers%C3%A3o%20ecol%C3%B3gica.%E2%80%9D

