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principal

Querid@s irmãos e irmãs,

Adentramos na Quaresma rumo à Pascoa do Senhor… va-
mos em frente! Aprofundar nossa adesão a Cristo e ao seu 
Evangelho é o chamado do Pai. Por isso, o processo de con-
versão consiste em sermos purificados pela graça e amor 
do Senhor. Pelo contexto atual de pandemia de Covid19, 
sem dúvida, a quaresma de 2021 é mais intensa e dolorosa. 
O caminho da Via Sacra de Cristo, de modo especial neste 
ano, nos interpela a vivermos uma maior comunhão e soli-
dariedade com todos os que sofrem.  

Neste Ano dedicado a São José, a celebração de sua Fes-
ta terá um aspecto de solenidade ainda maior. Assim, por 
meio dele somos chamados a intensificar nossa vocação de 
guardiães e cuidadores da vida humana e da criação. Recor-
dar o lugar que São José ocupa no mistério da vida de Cristo 
pode nos favorecer em nossa amizade e intimidade com o 
Salvador. Estreitar laços de amor e diminuir as distâncias 
pela caridade oblativa podem enriquecer nossa experiência 
de quaresma e renovar nossa alegria de sermos membros 
da grande família de Deus.

Por outro lado, que o ano especial dedicado ao estudo e 
reflexão sobre a Exortação pós-sinodal Amoris Laetitia so-
bre a Alegria do Amor nos ajude a viver de forma renovada 
a experiência humana da Familia. Que Nossa Senhora Apa-
recida, padroeira do Brasil, interceda pela nossa Pátria para 
que o Plano de Vacinação contra a Covid19 seja ampliado 
e chegue a todos(as) os(as) cidadãos(ãs). O Senhor tenha 
misericórdia de nós e do mundo inteiro! Amém! 

Um abraço fraterno!

Pe. Boris A. Nef Ulloa
Pároco

editorial

Expediente: 
Pároco: Pe. Boris Agustín Nef Ulloa 
Redação e revisão: Pascom
Projeto gráfico e diagramação: Rafael Victor
Tiragem: -
Distribuição Gratuita

As opiniões expressas nos artigos assinados 
são de inteira responsabilidade de seus autores

Imaculada em revista é uma publicação mensal da 
Paróquia Imaculada Conceição 
Av. Nazaré, 993, Ipiranga - São Paulo - SP 
Fone: (11) 2914-4066 
site: imaculadaipiranga.org

Os links para arquivos multimídia 
estão identificados por este símbolo

http://imaculadaipiranga.org


Imaculada em revista - 3

zz

DOMINGO DE RAMOS: 
SEGUIR CRISTO É RENUNCIARMOS A NÓS MESMOS

A Semana Santa começa no Domingo de Ramos, porque celebra a en-
trada de Jesus em Jerusalém montado em um jumentinho – o símbolo 
da humildade – e aclamado pelo povo simples que O aplaudia como 

“Aquele que vem em nome do Senhor”. Esse povo, há poucos dias, tinha 
visto Jesus ressuscitar Lázaro de Betânia e estava maravilhado, pois tinha 
a certeza de que esse era o Messias anunciado pelos profetas, mas esse 
mesmo povo tinha se enganado com tipo de Messias que Cristo era. 

Pensava que fosse um Messias político, libertador social, que fosse arran-
car Israel das garras de Roma e devolver-lhe o apogeu dos tempos de Sa-
lomão. Para deixar claro a este povo que Ele não era um Messias temporal 
e político, um libertador efêmero, e sim, o grande Libertador do pecado, a 
raiz de todos os males, então, o Senhor entra na grande cidade, a Jerusalém 
dos patriarcas e dos reis sagrados, montado em um jumentinho; expressão 
da pequenez terrena. Ele não é um Rei deste mundo! Dessa forma, o Domin-
go de Ramos dá o início à Semana Santa, que mistura os gritos de hosanas 
com os clamores da Paixão de Cristo. O povo acolheu Jesus abanando seus 
ramos de oliveiras e palmeiras.

O sentido da Procissão de Ramos é mostrar essa peregrinação sobre a terra 
que cada cristão realiza a caminho da vida eterna com Deus. Ela nos recorda 
que somos apenas peregrinos neste mundo tão passageiro, tão transitório, 
que se gasta tão rapidamente e nos mostra que a nossa pátria não é neste 
mundo, mas sim, na eternidade; aqui nós vivemos apenas em um rápido 
exílio em demanda da casa do Pai. A entrada “solene” de Jesus em Jerusa-
lém foi um prelúdio de Suas dores e humilhações. Aquela mesma multidão 
que O homenageou, motivada por Seus milagres, agora vira as costas a Ele 
e muitos pedem a Sua morte. Jesus, que conhecia o coração dos homens, 
não estava iludido. 

Quanta falsidade há nas atitudes de certas pessoas! Quantas lições nos deixam 
esse Domingo de Ramos! Muitos pensam: “Que Messias é esse? Que libertador 
é esse? É um farsante! É um enganador que merece a Cruz por nos ter iludido”. 
Talvez Judas tenha sido o grande decepcionado. O Domingo de Ramos ensina-
-nos que a luta de Cristo e da Igreja e, consequentemente, a nossa também, é a 
luta contra o pecado, a desobediência à Lei Sagrada de Deus, que hoje é calca-
da aos pés até mesmo por muitos cristãos que preferem viver um Cristianismo 
“light”, adaptado aos seus gostos e interesses, e segundo as suas conveniên-
cias. Impera, como disse Bento XVI, “a ditadura do relativismo”.

O Domingo de Ramos nos ensina que seguir o Cristo é renunciarmos a nós 
mesmos, morrermos na terra como o grão de trigo para poder dar fruto, 
enfrentar os dissabores e ofensas por causa do Evangelho do Senhor. Ele 
nos arranca das comodidades e das facilidades, para nos colocar diante 
d’Aquele que veio ao mundo para salvá-lo.

Fonte: formacao.cancaonova.com

https://formacao.cancaonova.com/liturgia/tempo-liturgico/semana-santa/a-importancia-do-domingo-de-ramos/
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T oda primeira sexta-feira do mês você é convidado a par-
ticipar 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 de-
correr do dia, membros do Apostolado da Oração estarão em 
prece. Juntos, de Coração para Coração.

Oferecimento Diário e intenção de oração 
para o mês de março

Deus nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de hoje: minhas 
orações e obras, meus pensamentos e palavras, minhas 
alegrias e sofrimentos, 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 es-
pecialmente pelas intenções do Santo Padre para este mês:

O sacramento da reconciliação
(Pela Evangelização)

Rezemos a fim de que vivamos o Sacramento da Reconciliação 
com uma renovada profundidade, para saborear a infinita 
misericórdia de Deus.

pastoral

Hora Santa do Apostolado da Oração

27/03 - SÁBADO
16h - Missa de Ramos (sem procissão)

28/03 - DOMINGO
10h e 18h30 - Missa de Ramos (sem procissão)

29/03 - SEGUNDA
7h - Missa
Das 17h às 21h30 - Confissões

30/03 - TERÇA
7h - Missa
Das 17h às 21h30 - Confissões

31/03 - QUARTA
7h - Missa
Das 17h às 21h30 - Confissões
20h - Via Sacra (sem procissão) 
Dentro da paróquia  com as imagens de Nossa Senhora 
das Dores e Nosso Senhor dos Passos

01/04 - QUINTA
10h - Missa do Crisma - na Catedral da Sé
20h - Santa Missa da Ceia do Senhor  
• Sem o rito do lava pés
• Após a missa, Adoração Eucarística até a meia-noite

02/04 - SEXTA
6h - Adoração Eucarística e confissões até o meio-dia
15h - Celebração da Paixão do Senhor

03/04 - SÁBADO
20h - Solene Celebração da Vigília Pascal  
(com batizados)

04/04 - DOMINGO
10h - Santa Missa de Páscoa  
(com batizados após a missa)
18h30 - Santa Missa de Páscoa

de 27 de março a 4 de Abril
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CNBB e Conic abrem Campanha  
da Fraternidade Ecumênica 2021
Na Quarta-feira de Cinzas, dia 

17 de fevereiro, a Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB) e o Conselho Nacional de Igre-
jas Cristãs (Conic) realizaram de forma 
virtual a abertura da Campanha da 
Fraternidade Ecumênica 2021. Em sua 
quinta edição ecumênica, a campanha 
tem como tema “Fraternidade e Diálo-
go: compromisso de amor”. O lema da 
campanha é “Cristo é a nossa paz: do 
que era dividido, fez uma unidade”, e 
foi extraído da carta de São Paulo aos 
Efésios, 2,14.

A abertura simbólica, realizada de 
forma virtual em função da pandemia 
de covid-19, ocorreu com a divulgação 
de um vídeo com pronunciamentos 
de representantes das Igrejas que 
compõem o Conic (confira abaixo) e 
seguida por uma entrevista coletiva 
sobre a campanha.

O objetivo da Campanha da Fraternida-
de Ecumênica 2021 é convidar as pessoas 

e comunidades de fé a pensar, avaliar e 
identificar caminhos para a superação 
das polarizações e das violências que 
marcam o mundo atual. Tudo isso através 
do diálogo amoroso e do testemunho da 
unidade na diversidade, inspirados e ins-
piradas no amor de Cristo.

Realizada pela CNBB todos os anos no 
tempo da Quaresma, período de 40 dias 
que antecede a Páscoa, a Campanha da 
Fraternidade de 2021 é promovida de for-
ma ecumênica, ou seja, em parceria entre 
várias Igrejas Cristãs. Esta é a quinta edi-
ção da campanha a congregar diversas 
denominações cristãs.

“Perplexas pela pandemia, as Igrejas 
que compõem o Conic e algumas Igrejas 
observadoras uniram-se e identificaram 
no tema do diálogo a mensagem que 
nosso tempo necessita”, disse o secre-
tário-geral da CNBB, dom Joel Portella 
Amado. “Nosso tempo necessita que ra-
dicalizemos a fraternidade e a comunhão, 
a solidariedade e a partilha”.

Por ocasião do lançamento da Campa-
nha, o Papa Francisco enviou uma men-
sagem ao Brasil, na qual define como 
“motivo de esperança” o fato de ela ser 
realizada de maneira ecumênica.

“A fecundidade do nosso testemunho 
dependerá também de nossa capacidade 
de dialogar, encontrar pontos de união e 
os traduzir em ações em favor da vida, de 
modo especial, a vida dos mais vulnerá-
veis”, afirmou o Papa.

O pontífice tambévm chamou atenção 
para os desafios enfrentados devido ao 
coronavírus e à pandemia de covid-19. 
“Precisamos vencer a pandemia e nós o 
faremos à medida que formos capazes 
de superar as divisões e nos unirmos em 
torno da vida. Como indiquei na recente 
Encíclica Fratelli tutti, «passada a crise 
sanitária, a pior reação seria cair ainda 
mais num consumismo febril e em novas 
formas de autoproteção egoísta»”.

comemoração

Fonte: jovensconectados.org.br

https://jovensconectados.org.br/voce-gosta-de-ler-dicas-de-livros-catolicos-para-jovens.html
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O caráter mariano desta solenida-
de, que os antigos livros da li-
turgia romana celebravam como 

solenidade do Senhor, é enfocado pelo 
Ofício e pela Missa hodierna. Esta festa 
remonta ao século VI. É tão antiga como 
a devoção a Nossa Senhora. Os primei-
ros cristãos lembravam as palavras do 
arcanjo Gabriel e da prima Isabel.

O conteúdo da anunciação diz res-
peito ao Messias e à sua Mãe. Quem 
nascerá dela é o Filho de Deus. Por isso 
será chamada Mãe de Deus.

O anjo usa a linguagem dos profetas 
do Antigo Testamento em suas profe-
cias messiânicas, iniciando com convite 

à alegria e garantindo a ajuda de Deus à 
Virgem escolhida para a mais alta mis-
são. Maria é objeto das complacências 
divinas: o Senhor está com ela, encon-
trou graça aos olhos do Altíssimo, será 
virgem e Mãe de Deus. A própria Maria 
reconhece nas palavras do anjo os ter-
mos proféticos que prenunciam a reve-
lação do Messias. Comparando a pro-
fundidade religiosa do total abandono 
de Maria à vontade de Deus com aquilo 
que tem de sobrenatural com o anúncio 
feito, podemos afirmar que no momen-
to da sua resposta definitiva do fiat (fa-
ça-se), nela estava já presente de modo 
real o que se tornaria pouco a pouco 
manifesto, no decorrer de sua vida, gra-
ças ao contato com o seu divino Filho. 

“No momento da anunciação, Maria 
é a mais alta expressão da expectativa 
de Deus e do Messias no Antigo Testa-
mento; é síntese e o ponto culminante 
da expectativa messiânica dos hebreus. 
É assim que a vê Lucas no Magnificat; é 
assim que a vê a patrística, que a revive 
a teologia contemporânea. Por causa da 
graça do seu nascimento sem mancha e 
de sua consagração virginal a Deus, Ma-
ria recebeu graças e luzes excepcionais. 
Graças a tudo isso indicou na sua pes-
soa a abertura fundamental à expecta-
tiva de Iahweh-Salvador” (Schillebeeck).

 

Fonte: www.vaticannews.va/pt/

comemoração

Anunciação do Senhor

https://www.vaticannews.va/pt/vaticano/news/2020-12/ano-amoris-laetitia-papa-francisco-familia-alexandre-awi.html
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O Papa e o mundo feminino
Em mais um passo rumo à maior igualdade para Mulhe-

res na Igreja Católica, o papa Francisco nomeou, em 6 
de fevereiro, a freira francesa Nathalie Becquart, de 52 

anos, como subsecretária do Sínodo dos Bispos que define 
doutrinas da Igreja Católica. É a primeira vez que uma mulher 
é indicada para o cargo, que tem direito a voto.

A nomeação de Becquart reflete a vontade do papa 
de promover “uma maior participação das mulheres 
nos processos de discernimento e decisão eclesial”.

No dia anterior, Francisco nomeou a magistrada italiana 
Catia Summaria como a primeira mulher Promotora de Jus-
tiça no Tribunal de Apelações do Vaticano.

Esses cargos no Vaticano anteriormente eram ocupados 
apenas por homens, e esses movimentos dão às mulheres 
mais autonomia na Santa Sé, dominada por homens.

Durante um sínodo em 2018, mais de 10.000 pessoas as-
sinaram uma petição exigindo que as mulheres pudessem 
votar.

Até então Mulheres participaram como observadoras e 
consultoras em sínodos anteriores, mas apenas os “padres 
sinodais”, incluindo bispos e representantes masculinos es-
pecialmente nomeados ou eleitos, podiam votar os documen-
tos finais enviados ao papa.

Em mais um passo para ampliar as funções das mulheres 
na Igreja Católica Romana, alterou em 11 de janeiro, em De-
creto denominado Spiritus Domini, a mudança no Código 
de Direito Canônico para permitir formalmente que elas 
atuem como leitoras em liturgias, distribuidoras de comu-
nhão e prestem serviços no altar. Será impossível para os 
bispos conservadores impedir que as mulheres em suas 
dioceses tenham essas funções.

No ano passado, de uma só vez, Francisco nomeou seis 
mulheres para cargos importantes no conselho que su-
pervisiona as finanças do Vaticano. Ele sempre destaca a 
importância da “voz feminina”. As nomeações de mulheres 
ainda não são muitas,  mas foram feitas para altos cargos.

Fonte: www.vaticannews.va/pt/
www.a12.com

Gostou? Quer saber mais? Leia o livro Francisco. 
O Papa das mulheres, de Nina Fabrizio, Edições San 

Paolo.  
www.snpcultura.org

Trechos de discursos ou homilias em que o 
Pontífice enaltece a figura feminina na Igreja e na 

sociedade:
www.youtube.com

comemoração

https://www.vaticannews.va/pt/vaticano/news/2020-12/ano-amoris-laetitia-papa-francisco-familia-alexandre-awi.html
http://www.a12.com/academia/artigos/sao-jose-esposo-de-maria-1
https://www.snpcultura.org/francisco_o_papa_das_mulheres.html
https://www.youtube.com/watch?v=hK68GVYyXoM&feature=emb_imp_woyt
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O Sacramento da Ordem
Todas as pessoas, pelo batismo, 

são chamadas à comunhão com 
Deus. E para cada pessoa Deus faz 

um chamado diferente que é a vocação 
que pode ser Matrimonial, Consagra-
dos(as) ou para a Vida Consagrada.

O  Sacramento da Ordem tem três 
graus: Diaconato, Presbiterato (Pa-
dres) e Episcopado (Bispos). O Bispo é 
supervisor, Pastor = responsável por 
uma Diocese. Unidos ao Bispo estão 
os Padres e unidos ao Bispo e aos Pa-
dres estão Diáconos = servidores.

O Padre
Na carta de São Paulo aos Hebreus 

5,1 o Padre é tirado do meio do povo 
e colocado a serviço dele.  É uma pes-
soa como as outras, com qualidades e 
limites. Deus o chamou para presidir a 
comunidade como um “irmão mais ve-
lho de uma família”. Muitos perguntam: 
“Por que o Padre não se casa?”  Por vá-
rios motivos:  Porque é uma norma da 
Igreja para estar mais à disposição do 

povo. Ele foi chamado para servir e não 
casando, é um sinal dos valores do Rei-
no de Deus e para servir o Reino, aban-
dona a tudo para seguir o seu Senhor. 
Sinal dessa entrega total é o celibato 
(=deixar de formar família), dom do 
próprio Cristo  e sinal de uma generosa 
e livre dedicação ao serviço de todos. É 
um compromisso pleno com o Reino de 
Deus. O celibato é reconhecido como 
um dom, não como imposição (1Corín-
tios 7,32).                

A Missão do Padre
Pensa-se que a missão do Padre é 

somente espiritual, mas não é só. A 
missão do Padre  é a mesma de Cristo:  

Ser Profeta – evangelizar, não se calar 
diante das injustiças e agressões contra 
a vida sobretudo dos pobres e indefesos. 
Ensinar a Palavra de Deus à comunidade.  

Ser Santificador – na Ordenação o 
Bispo lhe diz:  Toma consciência do que 
fazes e põe em prática o que celebras, 

celebrando os ritos sagrados, incorpo-
rando os seres humanos ao povo de 
Deus pelo Batismo, perdoando os pe-
cados em nome de Jesus, confortando 
os doentes pela Unção dos Enfermos. 

Ser Pastor - participando da missão 
de Cristo, Pastor e chefe, sendo unido 
e submisso ao Bispo, reunindo os fiéis 
numa só família para conduzi-los ao Pai.

A Ordem
A palavra “Ordem” vem do momento 

da Consagração do pão e do vinho em 
“Corpo e Sangue” de Cristo em que 
após as palavras da consagração Je-
sus dá esta “ordem”:  “Fazei isto para 
celebrar a minha memória”. Não é 
apenas uma lembrança mas uma con-
tinuação do ato que Cristo realizou.

“Rezemos  pelos  sacerdotes,  pois  sem 
eles não  teremos a  possibilidade  de  re-
ceber Cristo  vivo  em  nossa  alma”.

Irmã Marivan Alves Neves Sacramento

sacramentos
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O Ano “Família Amoris Lætitia” 
começa justamente no aniver-
sário de 5 anos da Exortação 

Apostólica do Papa Francisco, ou seja, 
em 19 de março de 2021, dia de São José. 

Esse período especial é uma inicia-
tiva para “se reencantar” pela men-
sagem do Pontífice, para “beber no-
vamente da fonte da exortação”, em 
apoio às famílias para que se tornem 
“cada vez mais missionárias, abertas 
à humanidade, dando a sua contribui-
ção para que o mundo seja melhor.”

A forma principal de participar é 
nas paróquias, nas dioceses, nos 
movimentos familiares, oferecendo 
ajuda aos párocos, oferecendo aju-
da à Pastoral Familiar, para que este 
trabalho possa ser realizado com ar-
dor, com afinco, e a partir justamente 
das próprias famílias.  As famílias não 
são objeto deste Ano Amoris Lætitia, 
mas são justamente as protagonistas, 
sujeitos da evangelização e sujeitos 
também desse ano especial convoca-
do pelo Papa.

O exemplo de São José para 
repensar a família

José foi um carpinteiro muito sim-
ples de Nazaré que recebeu uma 
grande missão de Deus: amar e pro-

teger Jesus, como se fosse seu pai 
biológico. O carpinteiro fez isso com 
muita devoção e dedicação e se mos-
trou um verdadeiro servo do Senhor. 

Por isso, hoje ele é considerado 
exemplo de pai, marido, trabalhador 
e modelo de obediência a Deus, e por 
ter obedecido tão fielmente às ordens 
de Deus, São José é venerado por mui-
tas pessoas em diferentes situações. 
Sua celebração litúrgica acontece no 
dia 19 de março e ele recebeu o título 
de patrono da igreja católica por ter 
sido escolhido por Deus para cuidar 
de Jesus e ser seu pai. 

A história de fé de São José é linda 
e inspiradora e nos conduz a repen-
sar e a colocar novamente a família 
no centro da nossa preocupação. 

Fonte: www.vaticannews.va/pt/
www.a12.com

pastoral familiar

Olhe o que foi meu bom José
Se apaixonar pela donzela
Dentre todas a mais bela
De toda a sua Galileia

Casar com Débora ou com Sara
Meu bom José, você podia
E nada disso acontecia
Mas você foi amar Maria

Você podia simplesmente
Ser carpinteiro e trabalhar
Sem nunca ter que se exilar
De se esconder com Maria

Meu bom José, você podia
Ter muitos filhos com Maria
E teu ofício ensinar
Como teu pai sempre fazia

Por que será, meu bom José
Que este teu meigo filho um dia
Andou com estranhas ideias
Que fizeram chorar Maria

Me lembro às vezes de você
Meu bom José, meu pobre amigo
Que desta vida só queria
ser feliz com sua Maria

Me lembro às vezes de você
Meu bom José, meu pobre amigo
Que desta vida só queria
ser feliz com sua Maria

Meu Bom José
Padre Zezinho

Ano Amoris Lætitia: 
A linda mensagem do Papa às famílias

https://www.vaticannews.va/pt/vaticano/news/2020-12/ano-amoris-laetitia-papa-francisco-familia-alexandre-awi.html
http://www.a12.com/academia/artigos/sao-jose-esposo-de-maria-1
https://www.youtube.com/watch?v=2PRBBVFINfA
https://www.youtube.com/watch?v=2CKPOyOuVK4&t=8s
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App Bem Diário

DATAS PARA A 

PREPARAÇÃO 
DO BATISMO

Inscrições na secretaria paroquial

Whatsapp: 11 99989-3290 A busca por espiritualidade e bem-estar ganhou ainda 
mais destaque em 2020 por conta da pandemia. A pro-
cura por palavras de fé e esperança, a participação 

em missas online, a prática de meditação e a maior preocupa-
ção com a saúde mental foram crescentes nos últimos meses 
ou tiveram picos de busca em alguns períodos.

É nesse cenário que foi criado o aplicativo para celular “Bem 
Diário”, uma iniciativa da Província Marista Brasil Centro Sul 
para contribuir com momentos de oração e reflexão em famí-
lia e no trabalho.

O app foi feito para um uso diário e para auxiliar nas várias 
situações do cotidiano que pedem uma pausa, um momen-
to de reflexão. O Bem Diário está disponível para download 
em três idiomas, português, inglês e espanhol, que muda de 
acordo com a configuração do celular. Antes de uma reunião 
importante, o usuário pode ouvir uma mensagem de alguns 
minutos do “Abre Aspas”, por exemplo. Para reforçar ou criar 
o hábito da oração, é possível usar o app como fonte da litur-
gia diária. E nas áreas das cartas de São Marcelino Champag-
nat e do Caminhar Marista, o usuário pode encontrar conforto 
para situações difíceis.

Baixe aqui: 
https://conteudo.marista.org.br/bem-diario

27 Março - preparação
04 Abril - Batismo

12 Junho - preparação
20 Junho - Batismo

14 Agosto - preparação
22 Agosto - Batismo

16 Outubro - preparação
24 Outubro - Batismo

aplicativos

https://conteudo.marista.org.br/bem-diario
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Você já conhece o aplicativo da Juventude brasileira?

A equipe de Comunicação da 
Coordenação Nacional da 
Pastoral Juvenil lançou em 

setembro do ano passado o aplica-
tivo “Jovens Conectados”. No app, 
estão disponíveis todas as notícias 
e os artigos do Portal JC, além das 
informações sobre os trabalhos da 

Pastoral Juvenil, como o projeto IDE e 
os cursos de capacitação para asses-
sores e lideranças jovens.

Além de estar presente em todas 
as redes sociais da atualidade, com 
o portal de notícias e a plataforma 
EAD, o canal Jovens Conectados vai 

de encontro ao apelo do público 
jovem ao lançar no último ano seu 
aplicativo. O download é gratuito e 
está disponível na Play Store, para 
celulares Android, e na App Store, 
para sistemas IOS.

Fonte: jovensconectados.org.br

https://jovensconectados.org.br/voce-ja-conhece-o-aplicativo-da-juventude-brasileira.html


12 - Imaculada em revista

ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066

Eudóxia nasceu na Samaria, Palestina, mas vi-
via na cidade de Heliópolis, na Fenícia, atual 
República do Líbano. Era uma jovem de extra-

ordinária beleza, e seu ímpeto pagão a fez abando-
nar a família para levar uma vida libertina. 

Certa vez enquanto ouvia o monge Germano orar, 
ela encantou-se por aquelas palavras, e decidiu 
aprender mais sobre elas, sendo assim Santa Eudó-
xia, passou um longo período isolada e aprendendo 
mais sobre a palavra de Deus. 

Ficou isolada com o monge durante vários dias, 
somente ouvindo suas palavras e rezando, e teve, 
então, uma visão de São Miguel Arcanjo, presenciada 
pelo monge, o que confirmou seu arrependimento e 
sua conversão. O monge contou o ocorrido ao bispo 
de Heliópolis, Teodotos, que batizou Eudóxia. Poste-
riormente, ela doou os seus bens aos pobres, liber-
tou seus escravos e ingressou em um convento femi-
nino próximo da cidade, de onde só saiu para morrer.

Fonte: www.nossasagradafamilia.com.br

Santa 
Eudóxia

01
mar

santo do mês

São Cirilo nasceu no ano de 315 e se formou 
em Jerusalém, onde poucos anos depois se-
ria ordenado sacerdote em 348. São Cirilo 

teve grande empenho no trabalho com as cate-
queses pois queria formar o povo de Deus na ver-
dade e no amor. 

Chegou a participar do terceiro concílio ecumê-
nico de Constantinopla, porém isso não impediria 
que São Cirilo fosse exilado anos mais tarde pelos 
imperadores Constantino e Valente. Sendo que da 
última vez ficou 11 anos fora do seu pastoreio, sen-
do obrigado a percorrer a Ásia como um peregrino, 
até que no ano de 362 pode retornar novamente.

Durante o século IV São Cirilo combateu todos os ti-
pos de heresias, inclusive subindo ao posto de Bispo 
de Jerusalém, porém sem perder sua simplicidade, e 
confiando sempre na verdade. O falecimento de São 
Cirilo data do ano de 386, sendo considerado santo 
por seus trabalhos realizados com as catequeses.

Fonte: www.nossasagradafamilia.com.br

São Cirilo 
de Jerusalém

18
mar

https://www.nossasagradafamilia.com.br/conteudo/santa-eudoxia-santo-dia-1-de-marco.html
https://www.nossasagradafamilia.com.br/conteudo/sao-cirilo-de-jerusalem.html


Imaculada em revista - 13

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

https://www.youtube.com/user/pimaculadaconceicaoi
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Aniversariantes dizimistas de março 2021

PALAVRA DO PAPA

“O deserto é o lugar onde Deus fala ao coração do homem, e onde brota a 
resposta da oração, ou seja, o deserto da solidão, o coração separado de outras 
coisas e, somente naquela solidão, se abre à Palavra de Deus. Mas é também o 
lugar da provação e da tentação, onde o Tentador, aproveitando a fragilidade e 
as necessidades humanas, insinua a sua voz mentirosa, uma alternativa àquela 
de Deus, uma voz alternativa que te mostra outro caminho, um outro caminho 
de engano. O Tentador seduz.”

Papa Francisco
(Fonte: www.vatican.va)

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

O missionário redentorista, Padre Inácio Me-
deiros, fala o que são as mortificações na 
quaresma. Ele explica que elas têm vários 

sentidos e que são um sacrifício que você faz em vis-
ta de um aperfeiçoamento da sua vida. Por exemplo, 
quando você tem o mau hábito de falar mal da vida 
das pessoas, a mortificação ajuda a fazer um esforço 
grande ou um sacrifício de controlar a língua.

Outro exemplo é quando algumas pessoas acordam 
de madrugada para falar ou ver mensagens no celu-
lar. “Se você usa de maneira exagerada o celular é um 
hábito de mortificação passar a ter um autocontrole, 
que possa se libertar de certas práticas que podem ser 
corporais ou podem ser de caráter espiritual”, detalha.

O que são mortificações?

dúvidas

Fonte: www.a12.com

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/poveri/documents/papa-francesco_20200613_messaggio-iv-giornatamondiale-poveri-2020.html
https://www.facebook.com/watch/imaculadaipiranga.org/
https://www.a12.com/redacaoa12/duvidas-religiosas/o-que-sao-mortificacoes

