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principal

Querid@s irmãs e irmãos,

Chegamos ao mês de Junho, e nossa fé se renova dia a dia pela 
graça do Espírito que habita em nós, pela Palavra de Cristo que 
nos purifica e nos ilumina, pelo amor misericordioso do Pai que 
nos abraça e nos sustenta. Continuemos firmes na esperança que 
não decepciona, contemplando a vida daqueles cristãos e cristãs 
que nos precederam no caminho do Evangelho e no anúncio do 
Reino de Deus. Os mártires de ontem e de hoje são luzeiros que nos 
indicam a real possibilidade de testemunhar a presença de Cristo 
no cotidiano de nossa vida pessoal, familiar, comunitária e social.

Neste mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, somos con-
vidados a contemplar o fundamento de nossa vida: o amor divino. 
Mateus nos apresenta a afirmação programática do autêntico dis-
cipulado cristão: “… Aprendei de mim que sou manso e humilde de 
coração… ” (11,29). Este ensinamento evangélico nos interpela a vi-
vermos uma união mais profunda com o coração do Mestre, que se 
revela misericordioso, compassivo, fraterno, justo, tolerante, amo-
roso e pacífico. É uma permanente escola de vida!! Temos muito a 
aprender, a crescer e a progredir! Muito a nos converter!!! 

A conversão da Igreja hoje, segundo o Papa Francisco, passa pela 
vivência sinodal, marcada pela participação e responsabilidade de 
todos os(as) batizados(as). De fato, todos(as) somos chamados(as) a 
colocar a serviço da comunidade nossos dons, habilidades e capa-
cidades. Num processo sinodal, nenhum membro da Igreja pode ser 
excluído ou ficar à margem! Encontremos, portanto, nosso lugar e 
vivamos com alegria nossa participação na missão de evangelizar!! 
Caminhemos com confiança e coragem. Busquemos, em primeiro 
lugar, o Reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será dado!

Santos Apóstolos Mártires Pedro e Paulo, rogai por nós! Amém!

Pe. Boris A. Nef Ulloa
Pároco
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OS PRIMEIROS 
MÁRTIRES DE ROMA  

AQUELES QUE CREEM EM DEUS VIVERÃO PARA SEMPRE

O s primeiros mártires romanos foram martirizados em Roma em 64 du-
rante o reinado de Nero. Ao lado da comunidade hebraica florescente e 
respeitada (Popéia, a mulher de Nero, era judia), vivia a exígua e pacífica 

comunidade cristã guiada pelo príncipe dos apóstolos.

Por que Nero perseguiu os cristãos com tanta ferocidade? O historiador Cor-
nélio Tácito nos oferece a explicação: “Visto que circulavam boatos de que o 
incêndio de Roma havia sido doloso, Nero apresentou-os como culpados, pu-
nindo com penas requintadíssimas aqueles que, obstinados por suas abomina-
ções, eram chamados pelo vulgo de cristãos”.

Quais fossem suas culpas nós o sabemos muito bem: reuniam-se nas noites de 
sábado para celebrar a eucaristia, na qual se fala de corpo e sangue de Cristo 
dado como alimento aos fiéis.

O Martirológio romano diz:

“Em Roma, celebra-se o natal de muitíssimos santos mártires 
que, sob o império de Nero, foram falsamente acusados do in-
cêndio da cidade e por sua ordem foram mortos de vários modos 
atrozes: alguns foram cobertos com pêlos de animais selvagens e 
lançados aos cães para que os fizessem em pedaços; outros, cru-
cificados e, ao declinar do dia, usados como tocha para iluminar 
a noite. Todos eram discípulos dos apóstolos e foram os primei-
ros mártires que a santa Igreja romana enviou a seu Senhor antes 
da morte dos apóstolos”.

A ferocidade com a qual Nero golpeou os inocentes cristãos (o incêndio tinha 
sido provocado por sua ordem com o fim de reconstruir Roma com base num 
grandioso projeto) não encontra obviamente a justificação do supremo interes-
se do império. Aqueles pacíficos crentes em Cristo não constituíam ameaça. A 
selvageria usada contra eles foi tal que provocou horror e piedade nos próprios 
espectadores do circo.

“Agora se manifestou piedade”, escreve ainda Tácito, “mesmo 
se tratando de gente merecedora dos mais exemplares castigos, 
porque se via que eram eliminados não para o bem público, mas 
para satisfazer a crueldade de um indivíduo.”

A perseguição durou três anos, e seu exórdio teve o mais ilustre dos mártires: 
Pedro. A conclusão foi assinalada pela decapitação de São Paulo.

Fonte: www.arquisp.org.br

http://www.arquisp.org.br/liturgia/santo-do-dia/santos-primeiros-martires-da-igreja-romana
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TUDO O QUE EU SEMPRE 
QUIS SABER, MAS TINHA 

VERGONHA DE PERGUNTAR.
Tema do mês:

SAIBA COMO ADORAR AO 
SANTÍSSIMO SEM SAIR DE CASA

dúvida

Clique no botão e assista 
um conteúdo explicativo em vídeo

 sobre o tema do mês

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 junho

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:

A beleza do matrimônio
(Pela Evangelização)

Rezemos pelos jovens que se preparam para o matrimónio 
com o apoio de uma comunidade cristã, para que cresçam no 
amor, com generosidade, fidelidade e paciência.

pastoral

Hora Santa do Apostolado da Oração

https://www.youtube.com/watch?v=kc8HyIoMydg
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Qual a origem de Corpus Christi?
P ensar em junho é 

lembrar-se dos bo-
nitos tapetes e en-

feites que decoram as ruas 
e casas numa quinta-feira 
para celebrar Corpus Christi.

Mas o que é Corpus 
Christi? Como surgiu essa 
data? O que se comemora? 
Padre Camilo Júnior conta 
em 10 tópicos, a história de 
origem da solenidade.

Confira abaixo:

1 Corpus Christi: Soleni-
dade em que a Igreja pro-
fessa a fé no Santíssimo 
Sacramento da Eucaristia. 
É o único dia em que o San-
tíssimo sai em procissão 
pelas ruas;

2 Na celebração de Corpus 
Christi, os fiéis agradecem 
pelo dom da Eucaristia, 
sustento para continuar a 

missão de Jesus de cons-
truir o Reino do Pai;

3 A festa de Corpus Chris-
ti surgiu no século XIII, na 
Bélgica, motivada pelas 
visões da religiosa Irmã 
Juliana;

4 Na Abadia de Cornillon, 
onde Irmã Juliana vivia, 
além da solenidade, co-
meçaram alguns costu-
mes eucarísticos, como 
a exposição e bênção do 
Santíssimo e o uso dos 
sinos durante a elevação 
na missa;

5 Após o milagre eucarís-
tico em Bolsena, na Itália, 
Papa Urbano IV ordenou 
que as relíquias fossem 
levadas a Orvieto, cidade 
próxima em que ele residia;

6 Esse trajeto foi feito em 
procissão. Na entrada de 

Orvieto, o Papa Urbano IV 
pronunciou diante das re-
líquias eucarísticas as pa-
lavras “Corpus Christi”;

7 Em 1264, o Papa Urbano 
IV decretou que a quin-
ta-feira após a Festa da 
Santíssima Trindade fos-
se celebrada em honra ao 
Corpo e Sangue do Senhor;

8 O Ofício da celebração 
foi produzido por São To-
más de Aquino;

9 Porém, foi em 1317 que 
o Papa João XXII estendeu 
a solenidade para toda a 
Igreja;

10 O costume de enfeitar 
as casas e ruas manifesta 
o amor do povo para com 
o mistério da Eucaristia e a 
alegria em saber que Jesus 
caminha no meio de nós.

Fonte: www.a12.com

comemoração

https://www.a12.com/redacaoa12/qual-a-origem-de-corpus-christi-19-06-2019-08-50-53
https://www.youtube.com/watch?v=eyv37i6_QQg
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"Um à escuta dos outros; e 
todos à escuta do Espírito 
Santo." Para tornar con-

creta e visível aquela sinodalidade 
desejada por Francisco desde o iní-
cio de seu pontificado, o próximo Sí-
nodo dos Bispos será celebrado não 
somente no Vaticano, mas em cada 
Igreja particular dos cinco continen-
tes, seguindo um itinerário trienal 
articulado em três fases, feito de es-
cuta, discernimento, consulta. Leigos, 
sacerdotes, missionários, consagra-
dos, bispos, cardeais, mesmo antes 
de discutir, refletir e questionar-se 
sobre a sinodalidade na assembleia 
de outubro de 2023 no Vaticano, se 

encontrarão, portanto, vivendo-a em 
primeira pessoa. Cada um em sua dio-
cese, cada um com seu papel, com as 
suas instâncias.

Um processo sinodal integral
O itinerário sinodal, que o Papa apro-

vou, é anunciado em um documento da 
Secretaria do Sínodo no qual são expli-
cadas suas modalidades. "Um proces-
so sinodal integral só será realizado de 
forma autêntica se as Igrejas particu-
lares estiverem envolvidas nele", diz o 
texto. Além disso, também será impor-
tante a participação dos "órgãos inter-
mediários da sinodalidade, isto é, os 
Sínodos das Igrejas católicas orientais, 

os Conselhos e Assembleias das Igre-
jas sui iuris e as Conferências episco-
pais, com suas expressões nacionais, 
regionais ce continentais".

Pela primeira vez, 
um Sínodo descentralizado
Esta é a primeira vez, na história 

desta instituição querida por Paulo 
VI em resposta ao desejo dos padres 
conciliares de manter viva a experiên-
cia colegial do Concílio Vaticano II, que 
um Sínodo começa descentralizado. 
Em outubro de 2015, o Papa Francisco, 
comemorando o 50o aniversário desta 
instituição, expressou o desejo de um 
caminho comum de "leigos, pastores, 

Novidades para o Sínodo: 
tem início a partir das Igrejas locais

comemoração
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Bispo de Roma" através do "fortale-
cimento" da assembleia dos bispos e 
"uma descentralização salutar". O de-
sejo agora se torna realidade.

Abertura solene 
no Vaticano com o Papa
Superando qualquer "tentação de 

uniformidade", mas visando uma "uni-
dade na pluralidade", a abertura do 
Sínodo terá lugar tanto no Vaticano 
quanto em cada diocese. O caminho 
será inaugurado pelo Papa no Vati-
cano nos dias 9 e 10 de outubro. Se-
guir-se-ão três fases - diocesana, con-
tinental, universal - que visam tornar 
possível uma verdadeira escuta do 
povo de Deus e, ao mesmo tempo, en-
volver todos os bispos em diferentes 
níveis da vida eclesial.

Fase diocesana: consulta e 
participação do Povo de Deus

Seguindo o mesmo esquema, ou 
seja, com um momento de encontro/
reflexão, oração e celebração euca-
rística, as Igrejas particulares come-
çarão seu caminho no domingo 17 de 
outubro, sob a presidência do bispo 
diocesano. "O objetivo desta fase é a 
consulta do povo de Deus para que o 
processo sinodal se realize na escuta 
da totalidade dos batizados", lê-se no 
documento. Para facilitar a participa-
ção de todos, a Secretaria do Sínodo 
enviará um texto preparatório acom-
panhado de um questionário e um va-
de-mécum com as propostas para a 

realização da consulta. O mesmo tex-
to será enviado a Dicastérios da Cúria, 
Uniões dos Superiores e das Superio-
ras Maiores, Uniões ou Federações de 
Vida Consagrada, Movimentos leigos 
internacionais, Universidades ou Fa-
culdades de Teologia.

Um responsável diocesano
Cada bispo, antes de outubro de 

2021, nomeará um responsável dio-
cesano como ponto de referência e 
conexão com a Conferência episco-
pal, que acompanhará a consulta na 
Igreja particular a cada passo. Por sua 
vez, a Conferência episcopal nomeará 
um responsável ou uma equipe como 
ponto de referência junto aos respon-
sáveis diocesanos e à Secretaria Geral 
do Sínodo. O discernimento diocesano 
culminará em uma "Reunião pré-sino-
dal" no final da consulta. As contri-
buições serão enviadas a sua própria 
Conferência episcopal, até uma data 
determinada por esta última.

O discernimento dos pastores
Caberá então aos bispos reunidos 

em assembleia abrir um período de 
discernimento para "escutar o que 
o Espírito suscitou nas Igrejas a eles 
confiadas" e fazer uma síntese das 
contribuições. A síntese será enviada 
para a Secretaria do Sínodo, assim 
como as contribuições de cada Igre-
ja em particular. Tudo isso será fei-
to antes de abril de 2022. Da mesma 
forma, também serão recebidas con-

tribuições enviadas por Dicastérios, 
Universidades, União de Superiores 
Gerais, Federações de Vida Consa-
grada, Movimentos. Uma vez obtido o 
material, a Secretaria Geral do Síno-
do elaborará o primeiro Instrumen-
tum laboris, que servirá de esboço 
de trabalho para os participantes da 
assembleia no Vaticano e que será 
publicado em setembro de 2022 e en-
viado às Igrejas particulares.

Fase continental: 
diálogo e discernimento
Assim tem início a segunda fase do 

caminho sinodal, o caminho "conti-
nental", programado para durar até 
março de 2023. O objetivo é dialogar 
a nível continental sobre o texto do 
Instrumentum laboris e realizar, em 
seguida, "um ato ulterior de discerni-
mento à luz das particularidades cul-
turais específicas de cada continente". 
Cada reunião continental dos episco-
pados nomeará, por sua vez, antes de 
setembro de 2022, um responsável que 
atuará como referência junto aos pró-
prios episcopados e à Secretaria do 
Sínodo. Nas Assembleias continentais 
será elaborado um documento final, a 
ser enviado em março de 2023 para a 
Secretaria do Sínodo. Ao mesmo tem-
po das reuniões continentais, também 
se deverão realizar assembleias inter-
nacionais de especialistas, que pode-
rão enviar suas contribuições. Por fim, 
será elaborado um segundo Instru-
mentum laboris, cuja publicação está 
prevista para junho de 2023.

Fase universal: 
os bispos do mundo em Roma
Este longo percurso, que quer con-

figurar "um exercício da colegialidade 
dentro do exercício da sinodalidade", 
culminará em outubro de 2023 com a ce-
lebração do Sínodo em Roma, de acordo 
com os procedimentos estabelecidos na 
Constituição promulgada em 2018 pelo 
Papa Francisco Episcopalis Communio.

Fonte: vaticannews.va

https://www.vaticannews.va/pt/vaticano/news/2021-05/sinodo-bispos-caminho-sinodal-inicio-a-partir-das-igrejas-locais.html
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Amados de Deus
Seguindo o caminho da “Amores Lætitia”, nossa comu-

nidade paroquial continua insistindo na escuta do 
amor e dos relacionamentos.  A Comunidade celebra o 

mistério do amor redentor de Jesus de Nazaré, e na família 
da fé experimenta o caminho do encontro e dos desencon-
tros. Na edição anterior foi apresentado o desafio de fazer 
a leitura da carta que nasceu do Sínodo dos Bispos para 
a família. Você e sua família já começaram a leitura e o 
discernimento? Que bom. Fico sempre pensando que vale a 
pena ler um documento pontifício que brotou e nasceu da 
experiência das comunidades e das famílias que estuda-
ram e enviaram propostas para que o Sínodo apresentasse 
ao Papa Francisco seus cuidados diante dos desafios que 
se apresentam no tempo presente. 

Nesse tempo de pandemia é preciso continuar a ler os si-
nais e as incertezas para propor o cuidado com a família e 
os relacionamentos que estão sendo construídos na histó-
ria das pessoas; eis o desafio para o nosso tempo, pensan-
do sempre no desenvolvimento da pessoa e seus devidos 
cuidados. Francisco recorda que “precisamos encontrar as 
palavras, as motivações e os testemunhos que nos ajudem 
a tocar as cordas mais íntimas dos jovens, onde são mais 
capazes de generosidades, de compromisso, de amor e até 
mesmo de heroísmo, para convidá-los a aceitar, com entu-
siasmo e coragem, o desafio do matrimônio” (cap. 2, n.44).

A proposta da "Amores Lætitia” é uma ação para o desen-
volvimento e não o entorpecimento dos relacionamentos. É 
por isso que recolhendo as informações das comunidades 
somos desafiados pelos capítulos internos, relendo a expe-
riência do tempo, apresentar à luz da Palavra de Deus as 
opções, os vínculos, a realidade e os desafios, para vocacio-
nalmente construir no amor matrimonial o amor que fecun-
da, desenvolve e transforma para uma educação de reviver 
no relacional a proposta da vida.

Acompanhar, discernir e integrar a fragilidade é um cami-
nho que amplia e quer ser uma fonte para a espiritualidade 
conjugal e familiar, sempre recordando a construção do Rei-
no de Deus e sua justiça.

Fiquemos atentos para a formação que será proposta por 
nossa Região Episcopal Ipiranga e a capacidade de promo-
ver o contato das famílias com o texto da exortação apos-
tólica, ressaltando a riqueza da vocação matrimonial e uma 
vivência que construa a subjetividade e a transmissão dos 
valores cristãos. 

Sempre na paz do Senhor Jesus.

Pe. Frei José Maria Mohomed Junior

pastoral familiar
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A grande família Hirota
Fé, Família, Escola e Trabalho. Esses 

são os pilares que traduzem bem 
os valores do casal de japoneses 

Katsumi Hirota e Dalia Shumiko. Os dois 
deixaram a vida apertada da roça lá no 
interior do Paraná em 1972, compraram 
um bar e mercearia e arrastaram os seis 
filhos até o Ipiranga, zona sul de São 
Paulo, para tocar uma venda modesta e 
possibilitar o estudo dos filhos. Pouco a 
pouco, o negócio foi vingando e cresceu.

Criada há cinco décadas, a rede vare-
jista paulistana Hirota acelerou a expan-
são inspirada em lojas de conveniência 
japonesas. O setor de supermercados 
vive à moda do atacarejo, à moda das 
lojas de bairro — e à moda da rede pau-
listana Hirota, um caso único num setor 
disputado por gigantes globais. De uma 
pequena mercearia no Ipiranga, bairro 
da zona sul paulistana, a rede chegou a 
40 unidades em São Paulo e faturou 500 
milhões de reais em 2019, 13% acima do 
ano anterior. A meta para 2020 foi che-
gar a 53 unidades. O Hirota é um caso à 
parte não só pela velocidade de cresci-
mento, mas também pela receita única. A 
companhia hoje é liderada pelo segundo 
filho, o engenheiro Francisco Hirota, que 
detém o controle com seus cinco irmãos. 

Na última década, Francisco aliou a cul-
tura da companhia a um ritmo de inova-
ção e crescimento inéditos — incluindo a 
produção de alimentos prontos e a bus-
ca por novas frentes de distribuição.

Apesar do nome japonês, o Hirota 
era dono de supermercados tradicio-
nais até a virada do século, quando 
Francisco Hirota fez sua primeira via-
gem ao Japão. Lá, conheceu o formato 
da Kombini, rede de lojas de conveni-
ência que vende alimentos, produtos 
de necessidades básicas, ingressos de 
cinema e funcionam até como agências 
de correio. Outra inspiração vem da 
rede japonesa Daiso, que desembarcou 
no Brasil em 2011 para vender itens de 
decoração, eletrônicos e brinquedos. 
Hoje, as duas redes são parceiras, com 
espaços da Daiso dentro da Hirota.

Com eles, o Hirota começou a vender 
alimentos prontos, preparados diaria-
mente. O objetivo é oferecer opções 
baratas e rápidas. Algumas lojas têm 
lanchonete, micro-ondas e mesas. Os 
alimentos são preparados na fábrica 
do Hirota no bairro do Ipiranga, em 
São Paulo. Para ampliar o negócio, a 
empresa construirá uma nova fábri-

ca, que vai sustentar a expansão dos 
produtos com a marca Hirota Foods a 
supermercados parceiros. 

Francisco Hirota, católico, acredita que 
a rede tem trunfos que vão além da ino-
vação. “Nosso propósito passa pelo co-
ração das pessoas e pelo fortalecimento 
das famílias”, diz. Os valores “fé, família, 
escola e trabalho” estão em todas as lo-
jas e nas salas de reunião da rede.

A Senhora Dália Shumiko Hirota sem-
pre quis uma família feliz e unida. E con-
seguiu! Faleceu em 10/05/2021 de forma 
serena, realizada e com seus filhos.

Agradecemos ao Hirota pela partici-
pação ativa na campanha de doação de 
alimentos de nossa Paróquia e outras da 
região para as comunidades adjacentes, 
especialmente Heliópolis. Foram arreca-
dados mais de uma tonelada de alimen-
tos com a parceria do Hirota nessa pan-
demia, que, a cada alimento doado pelos 
clientes, doa outro igual e muitas vezes 
até mais que isso.

Que Deus abençoe a grande família 
Hirota.

homenagem



10 - Imaculada em revista

comemoração

P ode preparar a canjica, o milho e o quentão, pois uma das celebrações mais tradicionais do país ganhou novos formatos 
em 2021. E vamos comemorar juntos, cada um na sua casa, com toda alegria! Veja em cada imagem as histórias dos santos 
juninos e dicas para as comidinhas, roupas e músicas da quadrilha! Simbora?

Santo Antônio

Receitas

São Pedro

Caracterização

São João

Músicas

Festa Junina Virtual

https://www.youtube.com/watch?v=DxA1dOkATAM
https://www.youtube.com/watch?v=CsUcYUIrNa0
https://www.youtube.com/watch?v=w25ySk_bVx4
https://www.youtube.com/watch?v=bV4sc_VvW4o
https://www.youtube.com/watch?v=Na7y1r8jg8Y
https://www.youtube.com/watch?v=nDF0itD-w90
https://www.youtube.com/watch?v=nDF0itD-w90
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Pai Nosso que estais no céu;
Santificado seja o vosso nome; Venha a nós o vosso reino;

seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu.

mas livrai-nos do mal Amém

O pão nosso de cada dia 
nos dai hoje;

Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido;

e não nos deixeis cair em tentação

Imprimir e colorir

Caracterização

https://www.youtube.com/watch?v=Sh1AWQw_KcA
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ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066

Nascido no ano de 956 en Ravena na Itália, era 
de uma família não católica. Dizem que  as-
sistiu a um duelo onde um parente acabou 

assassinado, e após isso o jovem Romualdo decidiu 
recolher-se em um convento na França, onde sentiu 
o chamado de Deus. Ingressou na Ordem de São Ben-
to, onde se tornou um exemplo para todos. Possuía 
tanta disciplina e dedicação que sofria oposições de 
seus irmãos da ordem. Decidiu tornar-se eremita, se 
aperfeiçoando no trabalho espiritual. 

Ao longo dos anos São Romualdo foi responsável 
pela fundação de inúmeros conventos, originando 
a Ordem dos Camaldulenses. Sendo sua maior obra 
a reforma das disciplinas monásticas, que fez os 
conventos se alinharem novamente com os valores 
cristãos durante sua época. Introduziu uma nova ca-
racterística na vida dos monges, que, além da vida 
contemplativa, consiste na participação ativa dos 
problemas do seu tempo. Romualdo, pressentindo 
a sua morte, despediu-se dos monges e quis morrer 
sozinho. Faleceu no dia 19 de junho de 1027.

Fonte: www.nossasagradafamilia.com.br

São Romualdo 19
jun

santo do mês

Margarida pertencia à família Ebner, muito 
rica e respeitada, da aristocracia alemã. Ela 
tinha apenas quinze anos de idade quando 

vestiu o hábito dominicano. Depois, de 1314 até 1326, 
sofreu diversas e graves enfermidades, as quais qua-
se a levaram ao fim da vida. Mais tarde, por causa da 
guerra, Margarida voltou para a casa paterna, mas 
vivendo totalmente reclusa, dedicada à oração e à 
penitência. Após a guerra, ela voltou para a clausura 
daquele mesmo mosteiro. Em 1332, conheceu o sacer-
dote Henrique Susso, hoje também santo, que logo se 
tornou o seu diretor espiritual. As duras provações fí-
sicas por que passou lhe proporcionaram adquirir os 
dons das revelações, das visões e das profecias. O seu 
diário espiritual, escrito de 1312 até 1348, revela a vida 
humilde, devotada, caritativa e confiante em Deus de 
uma religiosa provada por muitas penas e doenças. 
Ela viveu e morreu no amor de Deus, fiel na certeza de 
encontrar-se em plena comunhão com seu Filho Jesus, 
como sempre dizia: "Eu não posso separar-me de ti em 
coisa alguma". Morreu no dia 20 de junho de 1351, no 
Mosteiro de Medingen, onde foi sepultada.

Fonte: www.arquisp.org.br

Santa 
Margarida Ebner

20
jun

https://www.nossasagradafamilia.com.br/conteudo/sao-romualdo.html
http://www.arquisp.org.br/liturgia/santo-do-dia/margarida-ebner
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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.facebook.com/imaculadaipiranga.org/
https://www.youtube.com/user/pimaculadaconceicaoi
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Aniversariantes dizimistas de junho

PALAVRA DO PAPA

“A oração não é uma varinha de condão, mas um diálogo com Deus. 
Com efeito, podemos cair na pretensão de que Deus deve nos servir, e não 
contrário. Que Ele deve realizar os nossos desejos, sem que admitamos 
outros projetos. Na oração, é Deus que deve nos converter, e não nós que 
devemos convertê-Lo. “É a humildade”, devemos rezar pedindo a Deus que 
converta o nosso coração, pedindo o que é conveniente e o que é melhor 
para a minha saúde espiritual..”

(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: 7h
Dom: 7h30
 9h30
 11h30
 17h

A Missa do Crisma e da renovação das pro-
messas sacerdotais, que não foi celebrada 
na Quinta Feira Santa, será celebrada na 

Festa do Sagrado Coração de Jesus, 11 de junho, às 
9h30, na Catedral Metropolitana. A Missa será trans-
mitida pela Rede Vida, Rádio 9 de Julho e mídias 
sociais e, por isso, pedimos que o povo acompanhe 
a celebração em suas casas, deixando o espaço da 
Catedral livre para o clero.

A missa Presidida por Dom 
Ângelo Ademir Mezzari, 
RCJ, Bispo Auxiliar da Ar-

quidiocese em nossa paróquia no 
dia 25 de junho, às 14h, vai celebrar 
o Coração de Jesus pela Região 
Episcopal do Ipiranga.

Solenidade do Crisma
Concentração do AOavisos

https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-04/papa-francisco-catequese-audiencia-geral-meditacao-oracao.html
https://www.facebook.com/watch/imaculadaipiranga.org/

