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principal

Querid@s irmãos e irmãs,

Com alegria acolho o pedido de nossos superiores para 
assumir como vosso “novo” pároco. Assim, a partir de 
07/02/2021, iniciaremos um novo ciclo (6 anos) de convivên-
cia fraterna e serviço pastoral em favor de nossa comunida-
de paroquial. Conto com a disponibilidade e colaboração de 
todos(as) para trilharmos juntos um caminho de participa-
ção e corresponsabilidade, segundo o Evangelho do Senhor, 
guiados pelas orientações pastorais da Igreja, seja a nível 
local como universal.

Iniciamos o ano pastoral 2021 com o tempo de quaresma 
em preparação à Páscoa do Senhor. A Igreja no Brasil nos 
propõe um caminho penitencial e de conversão iluminados 
pela Campanha da Fraternida cujo tema “Fraternidade e 
diálogo: Compromisso de Amor” nos impulsiona a sermos 
instrumentos de comunhão, reconciliação e promotores da 
unidade na Igreja e na Sociedade. Num contexto social, na-
cional e internacional, tão dividido e dilacerado, nós, como 
Igreja de Cristo, discípulos(as) do Senhor, somos chama-
dos(as) a crescer e amadurecer como instrumentos de paz e 
convivência fraterna.

Que o Espírito do Senhor nos dê sabedoria, discernimento 
e fortaleza para vivermos com humildade nosso testemunho 
cristão rumo à Páscoa. Que Nossa Senhora Aparecida, padro-
eira do Brasil, interceda pela nossa Pátria para que o Pla-
no de Vacinação contra a Covid19 chegue a todos(as) os(as) 
cidadãos(ãs). Que o Senhor tenha misericórdia de nós e do 
mundo inteiro! Amém! 

Um abraço fraterno!

Pe. Boris A. Nef Ulloa
Pároco

editorial
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CRISTO É A NOSSA PAZ
DO QUE ERA DIVIDIDO, FEZ UMA UNIDADE

Com início na Quarta-feira de Cinzas, 17 de fevereiro, a Campanha da 
Fraternidade de 2021 será a 5a Campanha a ser trabalhada na Dimen-
são Ecumênica. Com sua abertura na entrada do Tempo Quaresmal e 

sua Coleta marcada para o Domingo de Ramos, 28 de março, os cristãos de 
todas as denominações são chamados em 2021 a viver e promover a dimen-
são do Diálogo, como método de se derrubarem as barreiras da divisão, 
fortalecendo a unidade.

A comissão da CFE
A Comissão da CFE 2021 é formada por representantes das igrejas-mem-

bro do CONIC, além da Igreja Betesda de São Paulo, como igreja observado-
ra, e o Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e à Educação Popular 
(Ceseep), como membro fraterno.

TEMA: 
“Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor”

LEMA:  
“Cristo é a nossa paz: do que era dividido, 
fez uma unidade” (Ef. 2,14).

Objetivo geral da CFE 2021
Através do diálogo amoroso e do testemunho da unidade na diversidade, 

inspirados e inspiradas no amor de Cristo, convidar comunidades de fé e 
pessoas de boa vontade para pensar, avaliar e identificar caminhos para a 
superação das polarizações e das violências que marcam o mundo atual.

Objetivos específicos
• Denunciar as violências contra pessoas, povos e a Criação, em especial, as 
que usam o nome de Jesus;

• Encorajar a justiça para a restauração da dignidade das pessoas, para a supe-
ração de conflitos e para alcançar a reconciliação social;

• Animar o engajamento em ações concretas de amor à pessoa próxima;

• Promover a conversão para a cultura do amor em lugar da cultura do ódio;

• Fortalecer e celebrar a convivência ecumênica e inter-religiosa.

Fonte: www.dioceseunivitoria.org.br
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T oda primeira sexta-feira do mês você é convidado a 
participar da nossa Hora Santa! Gravamos um vídeo 
especial que é postado  no Facebook, para que você 

possa nos acompanhar nessa Devoção. Deixe sua intenção 
que, no decorrer do dia, membros do Apostolado da Ora-
ção estarão em prece. Juntos, de Coração para Coração.

Oferecimento Diário e intenção de 
oração para o mês de fevereiro
Deus nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de hoje: mi-
nhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, 
minhas alegrias e sofrimentos, em reparação de nos-
sas ofensas, em união com o Coração de teu Filho Je-
sus, 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 teste-
munha do teu amor. Com Maria, Mãe de Jesus e da Igre-
ja, rezo especialmente pelas intenções do Santo Padre 
para este mês:

A violência contra as mulheres 
(Universal)

Rezemos pelas mulheres vítimas de violência, para que 
sejam protegidas pela sociedade e os seus sofrimentos 
sejam considerados e escutados.

O Apostolado da Oração (AO) é, antes de tudo, fazer-
mo-nos interiormente disponíveis para a missão de 
Cristo. Somos uma rede mundial de oração a serviço 

dos desafios da humanidade e da missão da Igreja, expres-
sos nas intenções mensais de oração do Papa. Rezar por es-
tas intenções abre-nos os olhos e o coração à dimensão do 
mundo, fazendo nossas as alegrias e esperanças, as dores e 
os sofrimentos de todos os nossos irmãos e irmãs.

Baixe o Aplicativo no App Store e Google play

A revista Mensageiro do Coração de Jesus é o órgão oficial 
da Rede Mundial de Oração do Papa (Apostolado da Oração) 
e a MEJ é publicada e impressa no Brasil por Edições Loyola, 
obra da Companhia de Jesus - Jesuítas. Agora o Mensageiro 
está nas redes sociais.

Clique aqui e faça parte dessa comunidade:

pastoral pastoral

Hora Santa Apostolado da Oração
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É hora do empreendedor mudar
Nos próximos dez anos o conceito 

de fazer negócio vai passar por 
uma profunda transformação, 

talvez a maior desde a revolução indus-
trial. Serão transformações para melhor, 
evidentemente, mas exigirão novas pos-
turas dos empreendedores. Caso não 
haja reconfigurações nos empreendi-
mentos, muitas portas serão fechadas.

INTELIGÊNCIA ESPIRITUAL
A primeira grande transformação virá 
por causa da mudança de mentalidade 
pela qual o homem vem passando. Há 
uma maior preocupação com o meio 
ambiente, com a saúde, com o futuro 
da humanidade e sobretudo com a so-
lidariedade. Estamos na era que para 
estar bom para mim tem que estar bom 
para o outro também. As pessoas bus-
cam um sentido maior, que as faça vive-
rem felizes e terem gosto pela vida. Um 
desejo por fazer um mundo melhor.

O empreendedor que não levar isso 
em consideração estará fadado a bus-
car outra coisa para fazer. Os próprios 
colaboradores já não se satisfazem 
trabalhando só por dinheiro, querem 
fazer a diferença no mundo por meio 
do seu trabalho. Os novos empreendi-
mentos precisam oferecer sentido de 
vida aos seus parceiros, por meio de 
ações concretas que ajudem o planeta, 
por exemplo. Os clientes, por sua vez, 
também buscam essa nova postura 
das empresas.

Para responder a essa necessidade, 
fala-se agora em INTELIGÊNCIA ESPI-

RITUAL, uma dimensão da existência 
que o ser humano sempre teve, mas só 
agora lhe é dada a devida importância. 
A grande expoente dessa linha de pen-
sar é a física quântica Danah Zohar. Por 
meio de suas pesquisas, ela encontrou 
no cérebro humano o “ponto de Deus”, 
responsável por uma comunhão tal 
com algo maior do que o homem, que 
o possibilita buscar um sentido para 
viver e lhe torna mais intuitivo e asser-
tivo nas decisões. Ele se vê dentro de 
uma comunhão global com seus se-
melhantes e com o planeta.

OS AVANÇOS TECNOLÓGICOS
A segunda grande mudança está 

vindo por meio da tecnologia, ou me-
lhor, por meio do uso que as novas ge-
rações estão fazendo dela. A forma de 
comprar e vender está mudando mui-
to. Aplicativos e mais aplicativos estão 
surgindo para dinamizar essas rela-
ções. As indústrias produzirão segun-
do o interesse do público e não neces-
sariamente numa produção em série, 
fabricarão de acordo com a demanda 
e por meio de pagamento antecipado.

Para fazer mercado já não se precisa 
sair de casa, basta visitar os supermer-
cados virtuais e esperar seu carrinho 
de compras em casa. Cresce a econo-
mia solidária, em viagens, hospeda-
gens, produtos, roupas e muito mais.

O empreendedor precisa, desde ago-
ra, estar muito antenado e sintonizado 

com essas transformações. Pois elas es-
tão acontecendo bem debaixo do nos-
so nariz. Quando falo em 10 anos é para 
dizer que as transformações irão explo-
dir como um vulcão que sempre esteve 
em atividade, mas ninguém via, e de re-
pente ele entra em erupção, aí ninguém 
segura. Assim será com as mudanças 
nos empreendimentos, pegarão todo 
mundo de surpresa e quem não estiver 
preparado, será tragado.

Quem é empreendedor ou pretende 
sê-lo, está na hora de abrir os olhos, bus-
car conhecimento, reinventar-se, para 
sobreviver. A tecnologia ainda não re-
volucionou tanto o mundo como se diz, 
capaz de trazer gigantescas mudanças, 
como foi a revolução industrial, porém 
estamos prestes a viver essa revolução 
que se dará sobretudo nas relações e 
na maneira de viver. Em pouco tempo 
teremos a popularização do que se cha-
ma de ‘realidade aumentada” e muitas 
outras novidades que prometem. Não 
espere para ver, reinvente-se!

Frei Rogério Soares de Almeida Silveira
Padre Católico, contador de profissão  

e empreendedor social por vocação.

Fonte: www.pastoraldoempreendedor.org.br

Quer saber mais sobre a Pastoral do 
Empreendedor? Entre em contato 

com a Secretaria Paroquial.
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liturgia ordenação

Ministérios de Leitores e 
Acólitos aberto às Mulheres

De seminaristas 
a Sacerdotes

O Papa Francisco modificou um cânon no Código de 
Direito Canônico e agora está institucionalizado o 
acesso das mulheres aos ministérios do leitorado 

e acolitado. Na carta apostólica em forma de Motu Proprio 
Spiritus Domini, divulgada em 11 de janeiro, Francisco es-
tabeleceu que esses ministérios sejam de agora em diante 
também abertos às mulheres, de forma estável e institu-
cionalizada, com um mandato especial.

A realidade da Igreja no Brasil e de outras partes do 
mundo já tem a presença das mulheres como leitoras da 
Palavra de Deus durante as celebrações litúrgicas, no ser-
viço do altar, como ministrantes ou como dispensadoras 
da Eucaristia. Com a alteração, fica institucionalizada a 
abertura para homens e mulheres desempenharem tais 
funções, antes reservadas para seminaristas durante a 
preparação para o ministério ordenado. 

“Uma distinção mais clara entre as atribuições do que 
hoje é chamado de ‘ministérios não ordenados (ou lei-
gos)’ e ‘ministérios ordenados’ permite dissolver a re-
serva dos primeiros apenas para os homens. Se, no que 
diz respeito aos ministérios ordenados, a Igreja ‘não 
tem poder algum para conferir a ordenação sacerdo-
tal às mulheres’ (cf. São João Paulo II, Carta Apostó-
lica  Ordinatio Priestotalis, 22 de maio de 1994), para 
os ministérios não ordenados é possível, e hoje parece 
apropriado, superar essa reserva”, escreveu o Papa na 
carta ao cardeal Ladaria.

Que assim seja para a edificação da Igreja e para o tes-
temunho do Evangelho.

É com enorme alegria que celebramos a orde-
nação de dois Sacerdotes bem conhecidos 
nossos: Pe. Sebastião Cesário da Cruz Ju-

nior, SDB e Pe. Ruan Henrique de Oliveira, SDB.

No processo vocacional rumo ao sacerdócio, os 
jovens seminaristas salesianos e depois diáconos 
Junior e Ruan dedicaram sua vocação por dois anos 
em nossa Paróquia, aprendendo e ensinando, espe-
cialmente envolvidos com os jovens da comunidade.

Pe. Sebastião recebeu sua ordenação sacerdotal 
em Muniz Freire (ES) e Pe. Ruan em Cunha (SP).

Vocês são parte da nossa vida, da nossa história, 
da nossa família na Paróquia Imaculada Conceição! 
Que nossa mãe Imaculada os acompanhe nessa 
jornada! Oramos por vocês.
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seção

Celebração na Paróquia Imaculada 
Conceição marca posse do novo pároco
A  Paróquia Imaculada Conceição 

recebe seu novo pároco, padre 
Boris Agustín Nef Ulloa, em 

cerimônia de posse presidida pelo Bispo 
Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo na 
Região Episcopal Ipiranga, Dom Ângelo 
Ademir Mezzari, no dia 7 de fevereiro, às 
10 horas, exatamente sete anos após sua 
primeira posse em nossa Paróquia.

Padre Boris Agustín Nef Ulloa nasceu 
no Chile, em 15 de dezembro de 1966, ten-
do imigrado com sua família ainda criança, 
sendo ordenado presbítero em 5 de junho 
de 1999.  Atualmente, é Diretor da Faculda-
de de Teologia da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP). Possui dou-
torado em Teologia Bíblica pela Pontifícia 
Faculdade Gregoriana de Roma.

Vindo da paróquia São Paulo Apóstolo, 
na Região Episcopal Belém, onde esteve 
como administrador paroquial, em feve-

reiro de 2014, Padre Boris foi designado 
Pároco na Imaculada Conceição por qua-
tro anos e meio.

Ao chegar, encontrou uma realidade 
pastoral muito diferente daquela que 
entregou para o seu sucessor. Desde re-
formas internas em uma sede paroquial 
com mais de 50 anos até a mudança na 
condução pastoral. No Jubileu de Ouro 
da Paróquia, o sacerdote mobilizou os 
paroquianos e desenvolveu o “Projeto 
Pastoral do Jubileu de Ouro – 2016/2017”, 
envolvendo os paroquianos, lideranças 
pastorais, religiosas e seminaristas, mo-
vimentando a comunidade paroquial 
com o objetivo de propor e executar um 
novo projeto pastoral e missionário que 
foi reconhecido pela Arquidiocese de São 
Paulo, e o Padre recebeu a Medalha São 
Paulo Apóstolo 2017, por inovação na me-
todologia pastoral. Ao assumir a Direção 
da Faculdade de Teologia da PUC-SP, em 

razão da dedicação ao serviço, o Sacer-
dote pediu desligamento da comunidade 
paroquial, tendo sido enviado, em setem-
bro de 2018, como Vigário Paroquial na 
Paróquia Santa Paulina, na comunidade 
de Heliópolis e retornando à nossa Paró-
quia como Administrador Paroquial em 
2020. Em 5 de janeiro de 2021 o Reveren-
díssimo Padre Boris Agustín Nef Ulloa foi 
nomeado e provisionado como Pároco da 
Paróquia Imaculada Conceição pelo perí-
odo de seis anos.

“É permitido criar”. Com essa frase, pa-
dre Boris desperta o poder transformador 
existente em todos os paroquianos. E essa 
energia criativa retorna à nossa Paróquia 
para novos desafios e alegria de seus fiéis, 
trazendo a perspectiva de novos cami-
nhos e novas posturas inspiradas nos valo-
res evangélicos para uma Igreja em saída.

Seja muito bem-vindo, Padre Boris!

comemoração
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sacramentos

O Sacramento da Unção dos Enfermos
Antes, este sacramento era cha-

mado Extrema Unção. A mudan-
ça para “Unção dos Enfermos” 

não é troca de palavras, mas um novo 
modo de viver este sinal do amor de 
Deus. Até pouco tempo, quando o Pa-
dre ia ungir um doente era sinal de que 
não havia mais esperança. O Sacramen-
to era visto como sinal de desespero. 
Este Sacramento é dos enfermos e não 
dos moribundos. O tempo oportuno de 
recebê-lo já inicia quando a pessoa se 
encontra muito doente e grave ou mui-
to idoso. Deve ser administrada a unção 
desde que o desejem e estejam prepa-
rados. Não se deve deixar para a última 
hora. Também pode ser repetido se a 
pessoa se agravar.

A Igreja Católica ensina que é um 
dos sete Sacramentos instituído por 
Nosso Senhor Jesus Cristo, sugerido 
em Marcos 6,13, recomendado por São 
Tiago, apóstolo: “Algum de vós está 
enfermo? Chame o Sacerdote para que 
ore sobre ele, ungindo-o com óleo em 
nome do Senhor. A oração da fé salva-
rá o doente, o Senhor o aliviará; e, se 
tiver pecado, receberá o perdão – Tg 
5, 14-15. A graça de Deus age no corpo 

e no espírito do ser humano. Porém 
aquele que deseja receber a unção 
como remédio para o corpo, é melhor 
que procure um médico. E aquele que 
busca esse Sacramento só como per-
dão dos pecados, deve procurar o Pa-
dre para se confessar.

A Unção dos Enfermos não deveria 
ser administrada àquelas pessoas que 
não têm uma vivência de fé porque os 
Sacramentos não são magia. Pouco 
adianta quando o enfermo não tem 
fé. Não pode ser administrado só para 
contentar a família. É pela fé que o Sa-
cramento se torna presença de Deus 
na vida da pessoa.                              

Efeitos da Unção dos Enfermos

A GRAÇA DO ESPÍRITO SANTO
Todo Sacramento é presença de 
Deus na vida da Igreja e das pes-
soas. Quem o recebe percebe que 
Deus se encontra presente em to-
das as etapas da existência mes-
mo naquelas em que nossas forças 
fraquejam, como na doença e na 
dor. Deus assume a fraqueza hu-
mana, transformando-a em força.

POSSIBILIDADE DE CURA
A graça Divina pode operar a cura 
corporal ou psíquica, cujo equilíbrio 
a doença estraga, e enriquece a ex-
periência espiritual do doente.

RESTABELECE A COMUNHÃO  
COM DEUS E OS IRMÃOS
Este Sacramento age na pessoa fa-
zendo sentir-se apoiado por Deus, 
perdoado e guiado. A unção é tam-
bém a força espiritual diante da dor 
ajudando  o doente a fazer a vontade 
de Deus com paciência, com espe-
rança e com naturalidade.

Irmã Marivan Alves Neves Sacramento

sacramentos

O ÓLEO DOS ENFERMOS 

É abençoado pelo Bispo na 
Quinta-feira Santa e quem ad-
ministra a Unção dos Enfermos 

é o Padre. É importante que 
toda família esteja presente ao 
ato e todos tenham se prepara-

do espiritualmente.
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Modificado o rito de 
imposição das Cinzas 
em tempo de pandemia

liturgia pastoral familiar

Entramos em 2021 de mãos dadas 
com São José e Maria Santíssima. 
Recentemente, no dia 8 de de-

zembro, o Papa Francisco teve a feliz ins-
piração de declarar o Ano de São José, 
Patrono da Igreja. E no último domingo 
de dezembro, festa da Sagrada Família, o 
Santo Padre propôs um ano de reflexão 
da exortação apostólica Amoris laetitia 
sobre a família: “A família de Nazaré é 
modelo, na qual todas as famílias do 
mundo podem encontrar o seu seguro 
ponto de referência e inspiração. Em 
Nazaré, floresceu a primavera da vida 
humana do Filho de Deus, no momento 
em que foi concebido por obra do Espí-
rito Santo no ventre virginal de Maria. 
Dentro das paredes hospitaleiras da 
Casa de Nazaré, a infância de Jesus teve 
lugar na alegria, rodeada pelos cuida-
dos maternais de Maria e de José, na 
qual Jesus pôde ver a ternura de Deus 
(cf. carta apostólica Patris corde, 2)”. 

Contemplando o exemplo de Jesus, 
Maria e José, saberemos aceitar todas 
as situações difíceis em nossas famí-
lias como permitidas por Deus para 
o nosso crescimento na fé e na con-
fiança. Vamos percorrer este novo ano 
levados pelas mãos de Maria e José. 

Uma iniciativa da Secretaria Nacio-
nal da Família - SNF é a promoção do 
equilíbrio entre trabalho e família, 
com programas para incentivar prá-
ticas positivas em empresas e trocas 
de experiências exitosas. Nesse sen-
tido, foi criado o Programa Empresa 
Amiga da Família com uma premiação, 
este ano, de iniciativas de conciliação 
trabalho-família em tempos de Covid.

A descrição e o edital podem ser 
encontrados neste link: CLIQUE AQUI.

A situação de saúde causada pela crise pandêmica do co-
ronavírus continua exigindo uma série de atenções que 
também se refletem em âmbito litúrgico. Tendo em vista 

o início da Quaresma deste ano, na quarta-feira 17 de fevereiro, a 
Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos 
publicou em seu site as disposições a serem seguidas pelos cele-
brantes no rito de imposição das Cinzas.

“Feita a oração de bênção das cinzas e depois de as ter aspergi-
do com água benta sem dizer nada - precisa a nota -, o sacerdote, 
voltado para os presentes, diz uma só vez para todos a fórmula 
que se encontra no Missal Romano: ‘Convertei-vos e acreditai no 
Evangelho’, ou ‘Lembra-te que és pó da terra e à terra voltarás’.”

Depois, prossegue a nota, “o sacerdote lava as mãos, coloca a 
máscara protegendo o nariz e a boca, e impõe as cinzas a todos os 
presentes que se aproximam dele, ou, se for mais conveniente, apro-
xima-se ele do lugar daqueles que estão de pé. O sacerdote pega nas 
cinzas e deixa-as cair sobre a cabeça de cada um, sem dizer nada”.

SAGRADA FAMÍLIA: 
Jesus, Maria e José
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ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066

Santa Ágata nasceu na cidade de Catânia em 
uma nobre família. Era uma mulher muito 
bela e pura. Certa vez, Quintiano (cônsul da 

Sicília), esforçou-se para casar com Ágata para se 
tornar um nobre. Porém ela não aceitou, porque 
honrava a sua pureza e castidade. 

Após diversas negativas, Quintiano mandou sus-
pendê-la num cavalete e amputar as suas mamas. 
Mas naquela noite, recebeu a visita de São Pedro 
junto com um anjo, que curaram todas as suas fe-
ridas e reconstituíram suas mamas.

O cônsul, ao saber disso, mandou torturá-la ainda 
mais e devido às feridas faleceu na prisão. Um ano 
após a sua morte, um vulcão entrou em erupção. Mas 
suas lavas não atingiram a cidade, pois ao chegar no 
sepulcro da santa, a lava parou de avançar.

Santa Ágata é padroeira da mastologia e prote-
tora contra as doenças da mama.

Fonte: www.nossasagradafamilia.com.br

Santa 
Ágata

05
fev

santo do mês

Nasceu no Sudão e sofreu com a escravidão. 
O nome “Bakhita” que significa em idioma 
africano, “afortunada”, não lhe foi dado ao 

nascer, mas sim, foi o nome que lhe foi imposto 
por seus raptores. Sua liberdade veio após ser 
comprada por um cônsul italiano, por quem foi 
acolhida de forma carinhosa e cordial. Certa vez, 
o cônsul retornou para a Itália e Bakhita foi junto.

Na Itália, conheceu as Irmãs Canossianas do 
Instituto dos Catecúmenos de Veneza, onde foi 
batizada com o nome de Josefina e ingressou na 
ordem com o nome religioso de Irmã Josefina. 

Conhecida por muitos pela alegria e pela paz 
que comunicava, ela, com o passar dos anos, foi 
acometida por uma grave enfermidade. Sofreu por 
muito tempo, mas, na sua devoção à Santíssima 
Virgem, ela pôde se deixar trabalhar por Deus, seu 
verdadeiro libertador.  Ela partiu para a glória e foi 
canonizada pelo Papa João Paulo II no ano 2000.

Fonte: www.nossasagradafamilia.com.br

Santa 
Josefina Bakhita 
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Os Jovens da Paróquia Ima-
culada Conceição se encon-
tram todos os sábados às 21 

horas no Terço dos Jovens que pode 
ser acompanhado ao vivo no Face-
book e Instagram da Paróquia. Nós 
louvamos a Deus, fortalecemos nos-
sa fé e amizade, aprendemos e tam-
bém damos muitas risadas. E ainda 
fica gravado para você comentar a 
qualquer momento.

Veja essa “live” em que falamos 
sobre o Tempo Comum.

CLIQUE AQUI e venha com a gente 
nessa missão!

ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066

dízimo

A nossa vida é um constan-
te 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

SABADOU? Vem 
com a gente.



Adriana Pereira Dantas 
André Benez Martins  
Antonia Carrara Savoy 
Célia da Silva Alves 
Jeanete Anichini 

Márcia Centenaro 
Maria Aurelia de Souza Santos 
Maria de Lourdes Didone 
Maria do Socorro Nascimento 
Ubaldo Cecatto

Aniversariantes dizimistas de fevereiro 2021

PALAVRA DO PAPA
“Cada um de nós precisa dela. Com efeito, damo-nos conta de que não somos 

capazes de preservar a unidade nem sequer dentro de nós mesmos. O Apóstolo 
Paulo também sentiu um conflito dilacerante dentro de si: querer o bem e estar 
inclinado para o mal. Ele compreendeu que a raiz de tantas divisões à nossa 
volta, entre pessoas, na família, na sociedade, entre povos e até entre os fiéis, 
está dentro de nós. A solução para as divisões não é opor-se a alguém, porque 
a discórdia gera mais discórdia. O verdadeiro remédio começa pelo pedir a Deus 
a paz, a reconciliação, a unidade.”

Papa Francisco
(Fonte: www.vatican.va)

Vacina: “Temos 
que fazê-lo”

O Papa Francisco recomenda que to-
dos se vacinem: “Acredito que do 
ponto de vista ético todos devem 

ser vacinados, porque você não só põe em 
risco a sua saúde, a sua vida, mas também a 
dos outros”, seguiu. “Não sei por que alguns 
dizem ‘não, a vacina é perigosa’, mas se os 
médicos a apresentam como algo que pode 
ser bom, que não apresenta riscos particu-
lares, por que não fazê-lo?”, questionou o 
pontífice, que tem 84 anos de idade. Em sua 
mensagem de Natal Francisco já havia enfa-
tizado que a saúde é uma questão interna-
cional e pediu vacina para todos.

O Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo 
de São Paulo, expressou sua satisfação pela 
aprovação para uso emergencial de vacinas 
contra a COVID-19 no Brasil, congratulou os 
esforços científicos e técnicos, mas lembrou 
que, enquanto não formos vacinados, deve-
mos manter todos os cuidados preventivos 
a fim de evitar o contágio.

saúde

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

Horário
de Missa

Seg: 7h
Ter: 7h
Qua: 7h
Qui: 7h
Sex: 7h
Sáb: 16h
Dom: 10h
 18h30


