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principal

Querid@s irmãos e irmãs,

Graças à sagrada liturgia da Igreja, na Semana Santa, na Oitava 
da Páscoa e no Tempo Pascal, somos renovados e reinseridos na 
graça do amor divino manifestado no mistério de Cristo morto e 
ressuscitado. Nestes tempos pandêmicos, em que nosso país pa-
rece perder a batalha contra o Covid-19, somos exortados a mergu-
lhar mais profundamente na vida de Cristo que se oferece por toda 
a humanidade. Nenhum de nós poderia ter imaginado que sería-
mos provados de forma tão dolorosa e sofrida. O número de con-
tagiados e falecidos cresce a cada dia! Nosso Estado de São Paulo 
bate tristes recordes dia após dia. O número de famílias golpeadas 
de forma mortal nos recorda a fragilidade da vida humana. As gra-
ves consequências decorrentes da crise sanitária tornam explícito 
o quanto é urgente rever o sistema econômico globalizado – que 
promove a precariedade nas relações de trabalho e na previdência 
social -, altamente desfavorável para a vida digna dos mais pobres 
e marginalizados. E nós cristãos, diante desse panorama, o que po-
demos oferecer à sociedade que nos rodeia? Sem dúvida, nossa 
presença qualificada pode fazer a diferença. Precisamos, antes de 
tudo, ter claro qual é o ensinamento de Jesus, e como sua prática 
de vida nos exorta a sermos testemunhas de fé e solidariedade, 
de esperança e coragem, de amor e serviço fraterno. Sejamos au-
tênticos discípulos e discípulas de Cristo, nosso Salvador. Nossa 
paróquia recebeu, nesta Semana Santa de 2021, um presente: o Frei 
José Maria Mohomed Júnior, novo vigário paroquial. Sua presença 
será de grande valor para nossa comunidade. O acolhemos com 
alegria e carinho e com nossa disposição de orar diariamente pela 
sua vida e missão. Seja muito bem-vindo querido Frei José Maria! 
Que a Imaculada Conceição, nossa padroeira, interceda pela nossa 
Pátria para que o Plano de Vacinação contra a Covid-19 chegue a 
todos(as) os(as) cidadãos(ãs) desta grande nação.

O Senhor Ressuscitado seja a razão de nosso viver! Amém!  Aleluia!
Pe. Boris A. Nef Ulloa
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A BÊNÇÃO DE PÁSCOA 
REPRODUZIMOS AQUI UMA PARTE DA BÊNÇÃO “URBI ET ORBI” DE 2020. 

ACOMPANHE NAS MÍDIAS A BÊNÇÃO PARA 2021 NO DIA DA PÁSCOA.

Queridos irmãos e irmãs, feliz Páscoa! Hoje ecoa em todo o mundo o anúncio 
da Igreja: Jesus Cristo ressuscitou; ressuscitou verdadeiramente! Como 
uma nova chama, se acendeu esta Boa Nova na noite: a noite de um mundo 

que já enfrentava desafios cruciais e que agora está oprimido pela pandemia, que 
coloca à dura prova a nossa grande família humana. Nesta noite, ressoou a voz da 
Igreja: Cristo, minha esperança, ressuscitou! (Sequência da Páscoa). 

É um contágio diferente, que se transmite de coração a coração, porque todo 
o coração humano aguarda esta Boa Nova. É o contágio da esperança: Cristo, 
minha esperança, ressuscitou. Não se trata duma fórmula mágica, que faça 
desvanecerem-se os problemas. Não! A ressurreição de Cristo não é isso. Mas 
é a vitória do amor sobre a raiz do mal, uma vitória que não «salta» por cima 
do sofrimento e da morte, mas atravessa-os abrindo uma estrada no abismo, 
transformando o mal em bem: marca exclusiva do poder de Deus.

O Ressuscitado é o Crucificado; e não outra pessoa. Indeléveis no seu corpo 
glorioso, traz as chagas: feridas que se tornaram frestas de esperança. Para 
Ele, voltamos o nosso olhar para que sare as feridas da humanidade atribulada.

O Senhor da vida acolha junto de Si no seu Reino os falecidos e dê conforto e 
esperança a quem ainda está na prova, especialmente aos idosos e às pessoas 
sem ninguém. Não deixe faltar a sua consolação e os auxílios necessários a 
quem se encontra em condições de particular vulnerabilidade, como aqueles 
que trabalham nos hospitais  ou vivem nos quartéis e nas prisões. Para muitos, 
é uma Páscoa de solidão, vivida entre lutos e tantos incômodos que a pandemia 
está a causar, desde os sofrimentos f ísicos até aos problemas econômicos.

Esta epidemia não nos privou apenas dos afetos, mas também da possibilida-
de de recorrer pessoalmente à consolação que brota dos Sacramentos, espe-
cialmente da Eucaristia e da Reconciliação. Em muitos países, não foi possível 
aceder a eles, mas o Senhor não nos deixou sozinhos! Permanecendo unidos na 
oração, temos a certeza de que Ele colocou sobre nós a sua mão (cf. Sal 139/138, 
5), repetindo a cada um com veemência: Não tenhas medo! Ressuscitei e estou 
contigo para sempre (cf. Missal Romano).

Jesus, nossa Páscoa, dê força e esperança aos médicos e enfermeiros, que por 
todo o lado oferecem um testemunho de solicitude e amor ao próximo até ao 
extremo das forças e, por vezes, até ao sacrif ício da própria saúde. Para eles, 
bem como para quantos trabalham assiduamente para garantir os serviços es-
senciais necessários à convivência civil, para as forças da ordem e os militares 
que em muitos países contribuíram para aliviar as dificuldades e tribulações da 
população, vai a nossa saudação afetuosa juntamente com a nossa gratidão.

Com estas reflexões, gostaria de vos desejar a todos uma Páscoa feliz.

Fonte: arqrio.org

http://arqrio.org/formacao/detalhes/2774/a-bencao-urbi-et-orbi-no-curso-da-historia
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A 58a Assembleia Geral da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) foi adiada em 2020 
e, neste ano, ocorrerá de forma virtual, de 12 

a 16 de abril. No contexto de pandemia, a Presidên-
cia da CNBB buscou alternativas para a realização do 
encontro anual do episcopado brasileiro e encontrou 
como melhor opção a forma on-line, por videocon-
ferência, assim como outros encontros já realizados 
desde 2020.

O tema central da Assembleia diz respeito ao Pilar 
da Palavra proposto pelas Diretrizes Gerais da Ação 
Evangelizadora da Igreja no Brasil (DGAE 2019-2023). 
Mesmo sem a possibilidade de votação de um docu-
mento, será debatido o tema “Casas da Palavra – Ani-
mação bíblica da vida e da pastoral nas comunidades 
eclesiais missionárias”.

encontro

Assembleia da 
CNBB será virtual

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 abril

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:

Os direitos fundamentais
(Intenção de oração universal)

Rezemos por aqueles que arriscam a vida lutando pelos 
direitos fundamentais nas ditaduras, nos regimes autoritários 
e até mesmo nas democracias em crise.

pastoral

Hora Santa do Apostolado da Oração
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O Superior Geral da Ordem dos Fra-
des Menores Capuchinhos, Frei 
Roberto Genuin, destacou que o 

exemplo de Padre Pio pode ajudar no en-
frentamento da pandemia da covid-19, já 
que o “Santo dos Estigmas” mostra que 
só existe um Salvador, Jesus Cristo.

“A condição de grande preocupação, 
desencanto e sofrimento que o mundo 
inteiro sofre com esta pandemia deveria 
pelo menos nos levar a refletir que re-
almente só existe um verdadeiro pastor 
que protege os seus, suas ovelhas, que 
as conhece, as conduz , que os defende, 
por quem dá a própria vida”.

O frade reforça que o pastor é Jesus, 
aquele que se fez homem para encontrar 
homens e mulheres, que aceitou livre-
mente ser crucificado. “Ele é um verdadei-
ro sentinela de cada um de nós e de todo 
o mundo”, complementou. 

Jesus contrasta com o fato de que a 
pandemia mostrou a incoerência de 
tantos que fingiram ser “salvadores 
da humanidade”, afirmou Frei Roberto. 
“Quantos se apresentam como salvado-
res da humanidade? Quantos oferecem 
felicidade fácil, mas venenosa? Quantos 
fingem saber tudo, serem onipotentes, 
e então um minúsculo vírus é suficiente 
para mostrar a inconsistência de seus 
pressupostos?”, indagou.

São Padre Pio
São Pio de Pietrelcina, nascido em 

1887, era um frade e sacerdote italia-
no, pertencente à Ordem dos Frades 
Menores Capuchinhos, que recebeu os 
estigmas de Jesus Cristo nas mãos, pés 
e lado.  O santo também ficou famoso 
por ter realizado milagres em vida e 
pelos extraordinários dons que Deus 
lhe concedeu. Um desses dons dizia 

respeito a uma extraordinária capaci-
dade de aproximação e compreensão 
da alma humana, a ponto de muitas ve-
zes poder ler o coração e a consciência 
de quem o abordava. 

Aquela capacidade de ver a alma hu-
mana na sua totalidade, que brotava 
da caridade que comovia o seu coração 
ao serviço do povo, tornava-o um con-
fessor único. É sabido que muitos fiéis 
o procuraram com o propósito de se 
confessar, em busca daquele rosto de 
Deus que sempre acolhe o pecador. Pa-
dre Pio morreu em 23 de setembro de 
1968, depois de horas de agonia, repe-
tindo em voz fraca “Jesus, Maria!”, E foi 
canonizado em 16 de junho de 2002 por 
São João Paulo II.

reflexão

Fonte: cancaonova.com

Exemplo de Padre Pio encoraja  
a enfrentar pandemia

CLIQUE AQUI E SAIBA 
COMO PADRE PIO 

ENFRENTOU A 
GRIPE ESPANHOLA

https://www.youtube.com/watch?v=L5VnpnE5ixQ
https://noticias.cancaonova.com/igreja/exemplo-de-padre-pio-encoraja-a-enfrentar-pandemia-diz-frade/
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TUDO O QUE EU SEMPRE 
QUIS SABER, MAS TINHA 

VERGONHA DE PERGUNTAR.

Tema do mês:
A MISSA PASSO A PASSO

históriadúvida

21 de Abril: Dia de Tiradentes

A Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira foi um movimen-
to de caráter separatista que ocorreu na então capitania de 
Minas Gerais em 1789. Os Inconfidentes tinham uma série de 

propostas para a capitania de Minas Gerais como:

• Romper com Portugal e adotar um regime republicano  
(a capital seria São João del Rei);
• Criar indústrias;
• Fundar uma universidade em Vila Rica;

• Acabar com o monopólio comercial português;
• Adotar o serviço militar obrigatório;

• Instituir parlamentos locais que seriam 
subordinados a um parlamento regional.

Não se pode esquecer que os envolvidos nesta conspiração tomavam 
como exemplo a Independência dos Estados Unidos. Ali, os colonos, 
revoltados contra o sistema fiscal de sua metrópole, tinham conse-
guido a independência da Inglaterra. Isto animou a elite mineradora 
a conspirar contra a metrópole. O movimento, porém, foi descoberto 
antes do dia marcado para a eclosão por conta de uma delação e seus 
líderes foram presos e condenados.

Após três anos sendo processados, todos os participantes foram per-
doados ou condenados ao degredo. Somente Tiradentes foi conde-
nado à morte e executado no dia 21 de abril de 1792, no campo de 
São Domingos, no Rio de Janeiro. Após o cumprimento da sentença, o 
corpo foi esquartejado e ficou exposto à execração pública.

Contudo, a figura de Tiradentes seria recuperada pelo regime republi-
cano que o transformou num mártir da liberdade. Inclusive, dia 21 de 
abril, data da morte de Tiradentes, é feriado nacional, o Dia de Tira-
dentes, a fim de lembrar a Inconfidência Mineira.

Clique no botão e 
assista um conteúdo  
explicativo em vídeo
 sobre o tema do mês

https://www.youtube.com/watch?v=FqGvMd5ka0E
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=yVxK8vrYnDk
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O que é a Oitava de Páscoa na Liturgia?
A pós o domingo de Páscoa, a 

Igreja vive o Tempo Pascal. São 
sete semanas em que a Liturgia 

celebra a presença de Jesus Cristo Res-
suscitado entre os Apóstolos, dando-
-lhes as suas últimas instruções (At 1,2). 
Quarenta dias depois da Ressurreição, 
Jesus teve a Sua ascensão ao Céu e, ao 
final dos 49 dias, enviou o Espírito Santo 
sobre a Igreja reunida no Cenáculo com 
a Virgem Maria. É o coroamento da Pás-
coa. O Espírito Santo dado à Igreja é o 
grande dom do Cristo glorioso.

O Tempo Pascal compreende esses 
cinquenta dias (em grego = “pentecos-
tes”) vividos e celebrados “como um só 
dia”. Dizem as “Normas Universais do 
Ano Litúrgico” que “os cinquenta dias 
entre o domingo da Ressurreição até o 
domingo de Pentecostes devem ser ce-
lebrados com alegria e júbilo, “como se 
fosse um único dia festivo”, como um 
grande domingo” (n. 22).

Vivamos a ressurreição de Jesus 
É importante não perder o caráter unitário 
dessas sete semanas. A primeira semana 
é a “Oitava da Páscoa”. Ela termina com 

o domingo da oitava, chamado “in albis”, 
porque, neste dia, os recém-batizados 
tiravam as vestes brancas recebidas no 
dia do batismo. Esse é o Tempo Litúrgico 
mais forte de todo o ano. É a Páscoa 
(passagem) de Cristo da morte à vida, a 
sua existência definitiva e gloriosa. É a 
Páscoa também da Igreja, seu Corpo. No 
dia de Pentecostes, a Igreja é introduzida 
na “vida nova” do Reino de Deus. Daí para 
frente, o Espírito Santo guiará e assistirá 
a Igreja em sua missão de salvar o 
mundo, até que o Senhor volte no Último 
Dia, a Parusia. Nestes cinquenta dias de 
Tempo Pascal, e de modo especial na 
Oitava da Páscoa, o Círio Pascal é aceso 
em todas as celebrações, até o domingo 
de Pentecostes. Ele simboliza o Cristo 
ressuscitado no meio da Igreja.  

As bênçãos do Tempo Pascal
Então, a Igreja deseja que nos “oito 

dias de Páscoa” (Oitava de Páscoa) vi-
vamos o mesmo espírito do Domingo 
da Ressurreição, colhendo as mesmas 
graças. Este é, portanto, um tempo de 
grande alegria espiritual, onde deve-
mos viver intensamente na presença 
do Cristo ressuscitado, que transborda 

sobre nós os méritos da Redenção. É um 
tempo especial de graças, onde a alma 
mais facilmente bebe nas fontes divi-
nas. É o tempo de vencer os pecados, 
superar os vícios, renovar a fé e assu-
mir com Cristo a missão de todo bati-
zado: levar o mundo para Deus através 
de Cristo. É tempo de anunciar o Cristo 
ressuscitado e dizer ao mundo que so-
mente nele há salvação.

O significado do Círio Pascal
O Círio Pascal estará acesso por 40 

dias, lembrando-nos que a grande vela 
acesa simboliza o Senhor Ressuscitado. 
É o símbolo mais destacado do Tempo 
Pascal. A palavra “círio” vem do latim 
“cereus”, de cera. O produto das abelhas. 
O círio mais importante é o que é aceso 
na vigília Pascal como símbolo de Cris-
to – Luz, e que fica sobre uma elegante 
coluna ou candelabro enfeitado. Viver 
intensamente a Oitava da Páscoa é uma 
grande graça que Deus nos dá através da 
Igreja. Cultive esse tempo, com oração, 
meditação e vida sacramental, agrade-
cendo ao Senhor tantas bênçãos.

comemoração

Fonte: cancaonova.com

https://formacao.cancaonova.com/liturgia/tempo-liturgico/o-que-e-oitava-de-pascoa-na-liturgia/
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O Sacramento do matrimônio
O gesto de um homem e de uma mu-

lher se doarem no amor e formarem 
uma família é sinal do amor de Deus 

para com a humanidade. Portanto é Sa-
cramento.  Um dos temas centrais da Bí-
blia é o da ALIANÇA = contrato do amor 
que Deus quis assinar com um povo e, em 
Jesus Cristo, com toda humanidade. Deus 
é fiel a esse contrato e ama apaixonada-
mente a humanidade.

As alianças que marido e mulher usam 
são sinal de fidelidade e de pertença 
um ao outro. Amando-se estão amando 
a Deus. É um selo de fidelidade. Na Bí-
blia – Gênesis cap. 8 – depois do dilúvio 
Deus abençoa a humanidade renovada 
e no céu aparece o arco-íris que é o si-
nal da grande Aliança do Criador com as 
criaturas.  Quando Deus olha as alianças 
de marido e mulher ele se lembra de sua 
Aliança com a humanidade. Portanto 
quando o Padre benze as alianças que os 
esposos usarão está representando Deus 
e o casal que é fiel ao seu compromisso 
está sendo fiel a Deus. Quem é infiel ao 
companheiro(a) de casamento está que-
brando a Aliança com Deus. 

Instituição do Matrimônio
O Matrimônio não pode ser desfeito. 

Deus disse: “Um homem deixa seu pai e 
sua mãe, e se une à sua mulher, e eles dois 
se tornam uma só carne” – Gên 2,24. “O 

que Deus uniu, o homem não deve sepa-
rar” disse Jesus – Mateus 19,1-9. Ninguém 
tem o direito de destruir o que Deus uniu.

Celebração do Matrimônio
Quem realiza o Matrimônio são os noi-

vos. O Padre, representando a Igreja, 
abençoa e confirma em nome de Deus, 
as promessas e os juramentos que os 
noivos fazem. O Padre faz um diálogo 
com três perguntas importantes: 1. Se 
estão casando de livre e espontânea 
vontade; 2. Se estão conscientes de que 
o casamento cristão não pode ser des-
feito; 3. Se estão dispostos a receber os 
filhos que Deus lhes der. 

Preparação para o casamento
A preparação para o Matrimônio não 

pode se reduzir a um “curso de noivos”. 
Deve ter uma preparação a longo prazo: 
é dentro da família; o bom exemplo que 
os filhos devem receber dos pais. Devem 
aprender as leis básicas da vida cristã e do 
comportamento social; a vivência do amor 
concreto: o diálogo, o amor livre.  Não basta 
a orientação sexual, é preciso educar para 
o verdadeiro amor (não paixão). As paixões 
fazem parte mas sem o amor  acabam em 
nada. A preparação próxima se inicia com o 
noivado que deve oferecer um aprofunda-
mento da compreensão e vivência do amor.

Irmã Marivan Alves Neves Sacramento

sacramentos

Percurso catequético 
para noivos
Desde 2018, a Pastoral Familiar 

da Paróquia Imaculada Conceição 
realiza um itinerário de prepara-
ção de noivos para o Sacramen-
to do Matrimônio. Os noivos são 
acompanhados durante alguns 
meses, em reuniões quinzenais, 
nas quais os temas da formação 
para o Matrimônio são abordados 
de maneira contextualizada e inte-
rativa, partindo-se da experiência 
vivencial dos casais formadores e 
da colaboração que cada noivo e 
noiva tem de sua prévia vivência 
cristã e participação na igreja.

A metodologia dialogal enri-
quece a formação catequética, e o 
intervalo de tempo entre as reu-
niões possibilita amadurecimento 
e assimilação maior dos noivos, 
incluindo-se algumas atividades 
propostas como “dever de casa”, 
instigando o diálogo e a oração 
dos participantes. Além disso, os 
encontros periódicos criam uma 
experiência de vivência comuni-
tária, fundamental para aprofun-
dar a vida cristã. Durante o último 
ano, por conta da pandemia, os 
encontros passaram a ser on-li-
ne e acontecem de acordo com 
a procura de noivos. Quem tiver 
interesse, procurar a secretaria 
paroquial.

Pastoral Familiar
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No dia 27 de janeiro, a Dra. 
Gabriella Gambino, Subse-
cretária do Dicastério para 

os Leigos, Família e Vida, se reuniu 
on-line com os membros da FAF-
CE (Federação das Associações da 
Família Católica da Europa) apre-
sentando as iniciativas promovidas 
pelo Dicastério para o "Ano Família 
Amoris Lætitia”, inaugurado pelo 
Papa Francisco no dia 19 de março, 
no mesmo dia do quinto ano da pu-
blicação da Exortação Apostólica 
Amoris Lætitia sobre a beleza e a 
alegria do amor em família.

Dois caminhos em particular po-
dem ser utilizados para chegar às fa-
mílias e às realidades eclesiais espa-
lhadas pelo mundo: compartilhar o 
conteúdo da Encíclica que, como su-
blinhou a subsecretária Gambino, "é 
um texto cheio de indicações pasto-
rais sobre as famílias neste período 
difícil": um texto a partir do qual se 
possam extrair sugestões pastorais 
e espirituais, reflexões que podem 
florescer e se tornar extremamen-
te fecundas; e, em segundo lugar, 
promover processos pastorais que 
permitam às famílias tornarem-se 
agentes e protagonistas do aposto-
lado familiar. 

Neste sentido, o vínculo familiar é 
um elemento fundamental para sen-
sibilizar os jovens para a importância 
e a força da família estável fundada 
no casamento, pilar da sociedade, e 
assim restituir a esperança e a con-
fiança às novas gerações. Mas não 
se deve descurar as famílias frágeis, 
aquelas que precisam ser ampara-
das e encorajadas e às quais somos 
chamados a estar próximos, para que 
sintam a presença de Cristo mesmo 
nas dificuldades.

Durante a mesa redonda, a Subse-
cretária convidou os membros da FA-
FCE a adotar uma abordagem trans-
versal em seu compromisso cultural 
e pastoral, prestando especial aten-
ção às crianças, às pessoas com defi-
ciência e aos idosos, categorias mui-
tas vezes frágeis e muito queridas do 
Santo Padre. 

Em conclusão, a Subsecretária exor-
tou a todos a se apaixonarem pela fa-
mília, como o fez São José, que cuidou 
de sua família com dedicação, ternura 
e amor.

Fonte: www.laityfamilylife.va

pastoral familiar

Em 19 de março de 2021, a Igreja 
comemorou 5 anos desde a pu-
blicação da exortação apostóli-
ca “Amoris Lætitia” sobre a be-
leza e a alegria do amor familiar. 
Neste mesmo dia, o Papa Fran-
cisco inaugurou o Ano “Família 
Amoris Lætitia”, que terminará 
em 26 de junho de 2022, por oca-
sião do X Encontro Mundial das 
Famílias em Roma com o Santo 
Padre. A experiência da pande-
mia destacou o papel central da 
família como Igreja doméstica e 
também a importância dos laços 
entre as famílias, que fazem da 
Igreja uma "família de famílias" 
(AL 87). Por meio das iniciativas 
espirituais, pastorais e cultu-
rais planejadas no Ano “Família 
Amoris Lætitia” o Papa Francis-
co pretende dirigir-se a todas 
as comunidades eclesiais do 
mundo, exortando cada pessoa 
a ser uma testemunha do amor 
familiar. O Dicastério para os 
Leigos, Família e Vida preparou 
um folheto informativo para ser 
compartilhado com as dioceses, 
as paróquias e as famílias; este 
pode ser baixado através do site: 
www.amorislaetitia.va.

Ano  Amoris Lætitia Apaixone-se pela família, como São José

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/pt/news/amorislaetitia/innamorarsi-della-famiglia--come-san-giuseppe.html
http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/amoris-laetitia/Brochure/Brochure%20A4_POR_FlipBook.pdf
http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/amoris-laetitia/Brochure/Brochure%20A4_POR_FlipBook.pdf
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Nascida em 1878, Santa Gema Galgani apren-
deu de sua mãe as orações e o catecismo, 
que não se cansava de recitar, pedindo 

constantemente para ouvir as histórias de Jesus. 
Com apenas 7 anos de idade perdeu seus pais e 
acabou ficando muito doente, porém foi adotada 
por uma família de Luca, muito católica e devota, 
cuidando de sua formação. 

Decidiu por tornar-se freira e pediu a entrada na 
Ordem das Passionistas, mas lhe foi negado, mes-
mo assim conservou seu estado de total entrega ao 
amor de Jesus, não deixando de realizar suas peni-
tências mesmo com sua saúde abalada. Devido às 
dores e aos longos períodos de jejum e penitência 
Santa Gema faleceu aos 25 anos de idade, imediata-
mente sendo dado início à veneração da "Virgem de 
Luca", como ficou conhecida. Sendo assim o papa Pio 
XII declarou-a modelo para a juventude da Igreja em 
questão de espiritualidade, passando por todos os 9 
graus clássicos na vida de santidade.

Fonte: www.nossasagradafamilia.com.br

Santa 
Gema Galgani

11
abr

santo do mês

Nasceu no Egito no século V, e com apenas 12 
anos decidiu sair de casa buscando os pra-
zeres da vida. Porém sua vida mudaria no 

momento em que conheceu um grupo de peregrinos 
cristãos que rumavam ao Santo Sepulcro, acompa-
nhando-os. Apesar de todos os seus esforços de 
tentar entrar três vezes na igreja, então Santa Maria 
Egipcíaca ouviu uma voz interior que lhe mostrava o 
quanto era escrava do pecado.  Após esse ocorrido 
ela recorreu à Virgem Maria, que estava representa-
da ali, e em oração se comprometeu a um caminho de 
verdadeira conversão, conseguindo então ingressar 
na Igreja.  Após o seu arrependimento Santa Maria 
Egipcíaca foi levada ao deserto de Judá, onde viveria 
pelos próximos 40 anos, recorrendo à Nossa Senhora 
nos momentos de grande tentação. Próximo de falecer 
o padre Zózimo foi passar seus últimos dias também 
no deserto de Judá, e conheceu Santa Maria Egipcíaca, 
levando-lhe a comunhão, e na sexta feira após comun-
gar ela faleceu, e foi enterrada por Zózimo, conforme 
um bilhete que estava no corpo dela.

Fonte: www.nossasagradafamilia.com.br

Santa 
Maria Egípcia

22
abr

https://www.nossasagradafamilia.com.br/conteudo/santa-gema-galgani.html
https://www.nossasagradafamilia.com.br/conteudo/santa-maria-egipciaca.html
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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 abril

PALAVRA DO PAPA

“Cristo é o Mediador, Cristo é a ponte que atravessamos para nos dirigirmos 
ao Pai. É o único redentor, não existem co-redentores com Cristo, é único. É 
o mediador por excelência. É o mediador. Cada oração que elevamos a Deus 
é por Cristo, com Cristo e em Cristo, e realiza-se graças à sua intercessão. O 
Espírito Santo alarga a mediação de Cristo a todos os tempos e lugares: não 
há outro nome no qual podemos ser salvos. Jesus Cristo, único mediador 
entre Deus e os homens.”

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

C atarina de Sena nas-
ceu em 1347 e morreu 
aos 33 anos no dia 29 

de abril de 1380. Considerada 
doutora da Igreja, ela foi res-
ponsável pela volta do Santo 
Padre para Roma, e sempre 
teve um grande amor pelos 
sacerdotes. Jovem, magra e 
de altura mediana, Catarina 
trajava roupas pobres, cuida-
va muito da limpeza pessoal, 
gostava de trabalhar e estava 
sempre ocupada. Ela traba-
lhava com o pensamento e o 
coração unidos intimamente 
a Deus, rezava longamente, 
comia muito pouco e dormia 
quase nada. Serena e sorri-

dente, acolhia com amor as 
pessoas. Gostava de música 
e tinha voz entoada e agradá-
vel. Catarina amava a nature-
za! Dotada de dons carismá-
ticos, ao receber as pessoas, 
ela logo captava, por intuição, 
o segredo do coração delas. 
Ao falar em público, não can-
sava os ouvintes. Abraçava as 
pessoas com afeto, segura-
va-lhes as mãos. Ao tratar de 
assuntos referentes a Deus, 
não se preocupava em agra-
dar ou desagradar as pesso-
as, fosse quem fosse.

Leia na íntegra aqui:  
cancaonova.com

Santa Catarina de Sena, a doutora da Igreja
teologia

https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-03/papa-audiencia-geral-oracao-comunhao-maria-pandemia.html
https://www.facebook.com/watch/imaculadaipiranga.org/
https://formacao.cancaonova.com/igreja/santos/conheca-a-historia-de-santa-catarina-de-sena-a-doutora-da-igreja/

