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principal

Querid@s irmãos e irmãs,

Em pleno tempo Pascal, abraçamos o mês de Maio e com alegria 
filial nos colocamos sob o olhar materno da Virgem Maria, mãe do 
redentor e nossa! Com confiança na presença de Cristo Ressusci-
tado queremos renovar nossa adesão ao chamado missionário e 
“partilhar as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias 
de nossos irmãos e irmãs, principalmente dos mais pobres” (GS 1).

Vivamos, portanto, nossa vocação de irmãos e irmãs universais! 
Que nosso coração se dilate em gestos concretos de solidariedade, 
que nossas mãos se abram generosas, que nossos braços se es-
tendam fraternalmente, que nossos pés se movam com humildade, 
que nossa vida seja um canto de louvor ao Senhor no serviço mi-
sericordioso aos irmãos e irmãs. Nosso país, chegou, nos primeiros 
dias de Maio, à triste, lamentável e inaceitável marca de 400.000 
mil mortos por Covid19. Quanta tristeza, quanto luto no coração 
das famílias. É preciso, cada vez mais, tomar consciência das razões 
e causas pelas quais chegamos a tão alto número de falecidos.

O negacionismo presente em nossa sociedade tem permitido 
disseminar ainda mais a velocidade do contágio, o que, consequen-
temente, tem custado vidas e mais vidas. Enquanto discípulos do 
Evangelho, irmãos e irmãs de Cristo, o Senhor da Vida, somos in-
terpelados a dar um testemunho qualificado de cuidado pela vida, 
de amor pela dignidade da vida humana. Cuidar significa alimentar, 
vestir, amar, orar, doar-se, converter-se.

Que a Imaculada Conceição, nossa padroeira paroquial, a mãe de 
misericórdia, interceda pela humanidade ferida, doente e enlutada. 
Nossa esperança enraíza-se na força transformadora e libertadora 
do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.

São José, rogai por nós! Amém!
Pe. Boris A. Nef Ulloa

Pároco

editorial

Expediente: 
Pároco: Pe. Boris Agustín Nef Ulloa 
Vigário: Pe. Frei José Maria Mohomed Júnior
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

MÊS DE MARIA: 
MAIO É TEMPO DE RECORDAR A PRESENÇA AMOROSA DA BOA MÃE

P ara a Igreja Católica, o mês tem um sentido bem especial. Maio é o Mês 
Mariano, dedicado exclusivamente à Maria, a mãe de Jesus Cristo. Ela 
que é muito amada pelos fiéis cristãos católicos por toda sua história e 

exemplo de mãe. É lembrada e homenageada durante todo o mês com missas, 
terços, oferta de flores e cânticos e também orações especiais.

As maiores datas dedicadas à Maria na tradição católica, no mês de maio, são: 
a Festa de Nossa Senhora de Fátima, celebrada no dia 13; e a festa de Nossa 
Senhora Auxiliadora, que acontece no dia 24.

Identificada no Novo Testamento da Bíblia, Maria também recebe a nomencla-
tura de Nossa Senhora, Santíssima Virgem e Virgem Maria. Ela estava noiva de 
José quando recebeu a visita do anjo Gabriel, que anunciou que ela foi a es-
colhida para ser mãe do filho de Deus. Através do seu sim, quando respondeu 
“Faça-se em mim a tua vontade”, iniciou-se o plano de salvação da humanida-
de e concebeu Jesus, através do poder do Espírito Santo.

Exemplo divino de figura materna, Nossa Senhora esteve presente em cada 
fase da vida de Jesus, como mãe amorosa e dedica a zelar por seu filho amado, 
acompanhou seus primeiros passos, testemunhou seus primeiros sorrisos e 
zelou por cada noite de sono. Ela, junto com José – pai terreno de Jesus – ensi-
nou-o a fé, o amor, as leis de Deus e como ser um homem justo.

Maria também é exemplo de fortaleza, pois mesmo em meio às dificuldades 
não teve sua fé abalada. Aceitou os desígnios de Deus para sua vida sem medo, 
enfrentou cada momento dif ícil e nunca abandonou a oração. Quando Jesus foi 
crucificado, ela estava lá, sentindo a dor em sua alma de ver o mesmo Jesus 
menino que carregou em seus braços, sendo brutalmente sacrificado. Des-
sa forma, é inimaginável a dor de uma mãe ao testemunhar seu filho amado 
sendo torturado, humilhado e condenado à morte ainda mais de maneira tão 
cruel. No dia de sua paixão, Jesus nomeou Maria como mãe da humanidade.

Maria é venerada no mundo todo, recebendo mais de seiscentos títulos, ou 
seja, nomes atribuídos a ela. É a mesma Maria, a Mãe de Jesus. A Mãe da Igreja 
e Mãe nossa. No Brasil, o mais conhecido é o título de Nossa Senhora Apareci-
da, Padroeira do Brasil.

Reze e peça a intercessão da Virgem Maria em sua vida. Como verdadeira mãe, 
ela não desampara seus filhos!

Ave Maria
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mu-
lheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, 
rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém!
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Sabemos que Nossa Senhora foi visitada pelo Arcanjo 
Gabriel com essa mensagem de amor, com a proposta 
de fazer d’Ela a mãe do nosso Salvador. E Ela aceitou. E 

aceitar Jesus é estar aberto a aceitar o outro. O anjo também 
comunicou a Ela que sua parenta – Santa Isabel – já estava 
grávida. Aí encontramos o testemunho da Santíssima Virgem, 
no Evangelho de São Lucas, no capitulo 1, quando, depois de 
andar cerca de 100 km, Ela encontrou-se com Isabel.

Nesta festa, também vamos descobrindo a raiz da nossa 
devoção a Maria. Ela cantou o Magnificat, glorificando a Deus. 
Em certa altura, Ela reconheceu sua pequenez, e a razão pela 
qual devemos ter essa devoção, que passa de século a século.

“Porque olhou para sua pobre serva, por isso, desde 
agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gera-
ções.” (Lucas 1,48)

A Palavra de Deus nos convida a proclamarmos Bem-a-
venturada Aquela que, por aceitar Jesus, também se abriu 
à necessidade do outro. É impossível dizer que ama a Deus, 
se não ama o outro. A visitação de Maria à Sua prima nos 
convoca para essa caridade ativa, para a fé que opera por 
esse amor de que o outro tanto precisa.

Quem será que precisa de nós?

Peçamos a Virgem Maria que interceda por nós junto a Je-
sus, para que sejamos cada vez mais sensíveis à dor do ou-
tro, mas que a nossa sensibilidade não fique no sentimenta-
lismo, e sim se concretize através da caridade.

Virgem Maria, Mãe da visitação, rogai por nós!

encontro

Visitação de Nossa Senhora

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 maio

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 mundo das finanças
(Intenção de oração universal)

Rezemos para que os responsáveis das finanças colaborem 
com os governos para regulamentar os mercados financeiros 
e proteger os cidadãos dos seus perigos.

pastoral

Hora Santa do Apostolado da Oração

https://www.youtube.com/watch?v=tr-2pl7P2DM
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55º DIA MUNDIAL DAS COMUNICAÇÕES SOCIAIS
Mensagem do Papa

“V inde ver”. Essas pala-
vras do apóstolo Filipe 
são centrais no Evan-

gelho: o anúncio cristão, ao invés de 
palavras, é feito de olhares, teste-
munhos, experiências, encontros e 
proximidade. Em uma palavra, vida. 
Essas palavras, citadas no Evange-
lho de João (1, 43-46), foram esco-
lhidas pelo Papa Francisco como 
tema da 55a Mensagem para o Dia 
Mundial das Comunicações Sociais. 
“Comunicar encontrando as pesso-
as como e onde estão” é o subtítulo.

A mensagem para o Dia Mundial das 
Comunicações Sociais pode ser lida 
AQUI: www.vatican.va

Comissão julgadora 

A Ciranda da Comunicação 
2021 “Vinde Ver” será cons-
tituída de uma série de 

três lives e um sarau, que aborda-
rá eventos que envolvem a todos 
para ajudar a “Comunicar encon-
trando as pessoas como e onde 
estão”, como consta na mensagem 
do Papa para o 55a Dia Mundial das 
Comunicações Sociais. Para as lives 
foram escolhidos os seguintes temas: 
a Assembleia Eclesial Latino-america-
na e Caribenha, os 90 anos da Rádio 
Vaticano, o Sarau São Domingos “Nova 
consciência há que se criar” e vários 
eventos do cotidiano. A inscrição 
para participar da iniciativa é paga 
e pode ser feita até o dia 8 de maio.

Confira os detalhes AQUI:  
www.cnbb.org.br

Divulgada identidade visual

E scolhida por unanimidade 
pelo júri técnico e pelo júri 
dos bispos, a obra vencedora 

do concurso para a identidade visu-
al do Dia Mundial das Comunicações 
Sociais 2021 foi produzida por Evan-
dro Luís Marques Caldeira, da Paró-
quia Nossa Senhora Aparecida, de 
Olímpia, em São Paulo. A paróquia 
pertence à diocese de Barretos, do 
regional Sul 1 da Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil (CNBB).

OUÇA A ENTREVISTA COM EVANDRO 
AQUI: open.spotify.com

BAIXE OS ARQUIVOS DA IDENTIDADE 
VISUAL AQUI: drive.google.com

comemoração

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/communications/documents/papa-francesco_20210123_messaggio-comunicazioni-sociali.html
http://: https://www.cnbb.org.br/em-comemoracao-ao-dia-mundial-das-comunicacoes-sociais-crb-promove-ciranda-da-comunicacao/
https://open.spotify.com/episode/6AEsAHEZI9CmwDVQaCTAHK
https://drive.google.com/drive/folders/1SnTARSbCzRmtxE9OMLaY08fH9rMq404O?usp=sharing
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Amoris Lætitia
Amados de Deus. Você já pensou na capacidade que você 

tem para amar? Você ama mesmo? O Amor é fundamen-
to ou sentimento?

Cada vez que me vejo diante de um cuidado humano, per-
cebo que o amor tem sido mais um sentimento que um fun-
damento existencial. Parece que o amor é um circunstancial 
e não um fundamento que sustenta a vida humana como 
dom e compromisso. 

A igreja, que é você, batizado e fiel, convida na voz do Papa 
a continuamente refazer a experiencia de aprofundamento e 
criatividade de fidelidade ao Senhor, pela alegria de viver em 
família, a pertença e o amor. 

Nesses últimos tempos, nosso Papas, fiéis aos ensinamentos 
dos Apóstolos e servindo com coragem ao povo de Deus, têm 
procurado com suas exortações apostólicas promover, incenti-
var, aprofundar, refletir e rezar os temas importantes do nosso 
dia a dia. Não é um acaso que o nosso São João Paulo II, com 
sua exortação apostólica “Familiaris Consortio” que é  uma 
exortação apostólica, de 22 de novembro de 1981, buscou rezar 
e refletir "sobre a função da família cristã no mundo de hoje". 
Após diversos encontros com as famílias do mundo em alguns 

países, os papas, Bento XVI e depois Francisco, buscaram con-
tinuar esse caminho de empenho e serviço à família humana. 

A exortação Apostólica que nasceu de dois sínodos sobre a 
família foi a “Amores Lætitia”. Ela foi enviada e prontamente 
recebida por nossas famílias e comunidades. Agora quando 
celebramos os 40 anos da “Familiaris Consortio”, e 5 de “Amo-
res Lætitia”, nossas comunidades e paróquias estão sendo 
convidadas a profundar o tema e realizar congressos para 
aprofundar aspectos eclesiológicos, morais e pastorais des-
ses dois documentos. 

Faça parte dessa rede de estudo e aprofundamento que 
nos é proposto, com alegria de um amor, que fundamenta e 
sustenta nossa vida de Igreja. Amar a igreja doméstica, como 
família que evangeliza e sinaliza com gestos de amor solidá-
rio nesse tempo de pandemia, pode e será o melhor remé-
dio para um mundo à beira do desastre relacional. Convido 
a você a ficar atento ao texto e àqueles que nos ajudarão a 
rezar e refletir sobre esses temas. 

No Amor e na Alegria, evangelizemos juntos. 

Pe. Frei José Maria Mohomed Junior

pastoral familiar



Imaculada em revista - 7

Em 1955, Pio XII instituiu a festa de 
“São José Operário”, para dar um 
protetor aos trabalhadores e um 

sentido cristão à “festa do trabalho”. 
Uma vez que todas as nações celebram 
tal festa a 1o de maio, a celebração de 
hoje é uma memória facultativa. A figura 
de São José, o humilde e grande artesão 
de Nazaré, orienta para Cristo, Salvador 
do homem, Filho de Deus, que parti-
cipou em tudo da condição humana. 
Destarte, é firmado antes de tudo que 
o trabalho dá ao homem o maravilhoso 
poder de participar na obra criadora de 
Deus e de aprimorá-la; que ele possui 
um autêntico valor humano. O homem 
moderno tomou consciência deste va-
lor, ao reivindicar o respeito aos seus 
direitos e à sua personalidade.

A Igreja “batiza” hoje a festa do tra-
balho para proclamar o real valor do 
trabalho, aprovar e bendizer a ação 
das classes trabalhadoras na luta 
que, em alguns países, prosseguem 
para obter maior justiça e liberdade. 
Fá-lo também para pedir a todos os fi-
éis que reflitam sobre os ensinamen-

tos do Magistério eclesiástico nestes 
últimos anos (Mater et Magistra de 
João XXIII e Populorum Progressio de 
Paulo VI, por exemplo).

Nesta “festa do trabalho”, sob o pa-
trocínio de São José Operário, reunimo-
-nos em assembleia eucarística, sinal 
de salvação, não para pôr a Eucaristia 
a serviço de um valor natural, mesmo 
nobilíssimo, mas porque Deus, que tra-
balhou na criação, na qual colaboram 
os que se tornaram filhos de Deus, se 
efetiva principalmente pela Eucaristia. 
A Eucaristia encontra seu lugar numa 
festa do trabalho, porque esta revela ao 
mundo técnico o valor sobrenatural de 
suas buscas e iniciativas.

1o de Maio - São José Operário

Este “novo” trabalho, destinado a 
estabelecer a nova criação, obedece 
às leis naturais de todo trabalho, mas 
é consumado “em Cristo Jesus”, que 
nos faz filhos de Deus sem nos tirar 
de nossa condição de criaturas. Fa-
lando de um trabalho realizado “por 

Deus” ou em “ação de graças” a Deus, 
o Novo Testamento pede insistente-
mente que o trabalho humano reflita 
já o espírito do “mundo novo”, me-
diante a caridade e o sentido social 
que o deve animar.

Nossa participação na Eucaristia, 
enquanto nos permite colaborar mais 
e melhor no trabalho iniciado por Deus 
para criar o mundo novo, santifica a 
contribuição que damos ao trabalho 
humano, ensinando-nos que isso é co-
laboração com a ação criadora de Deus 
e que o verdadeiro objetivo de todo 
trabalho é a construção do novo Reino.

Oremos a São José Operário

“Ó Deus, criador do universo, que 
destes aos homens a lei do trabalho, 
concedei-nos, pelo exemplo e a pro-
teção de São José, cumprir as nossas 
tarefas e alcançar os prêmios prome-
tidos. Amém”

Fonte: instituto.cancaonova.com

1o de Maio –  Dia do Trabalhador

comecoração

https://instituto.cancaonova.com/sao-jose-operario/
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TUDO O QUE EU SEMPRE 
QUIS SABER, MAS TINHA 

VERGONHA DE PERGUNTAR.
Tema do mês:

CONFISSÕES EM TEMPO DE 
QUARENTENA? O PAPA EXPLICA

oração
dúvida

SANTUÁRIOS DO MUNDO EM 
ORAÇÃO PELO FIM DA PANDEMIA

T rinta Santuários, representativos de todo o mundo, condu-
zirão a recitação do Terço todos os dias durante o mês de 
maio em uma maratona de oração com o tema: “De toda 

a Igreja subia incessantemente a oração a Deus”, para invocar o 
fim da pandemia. A iniciativa, nascida do desejo sincero do Papa 
Francisco e promovida pelo Pontifício Conselho para a Nova Evan-
gelização, tem como objetivo envolver de modo especial todos os 
outros santuários do mundo, para promoverem a oração do Terço 
junto dos fiéis, das famílias e das comunidades.

A oração será aberta pelo Papa Francisco em 1o de maio e será 
concluída também por ele em 31 de maio. A recitação do Terço será 
transmitida ao vivo nos canais oficiais da Santa Sé às 18 horas (ho-
rário de Roma) todos os dias.

Desde o dia 17 de abril, de segunda a sábado, ao meio-dia, a ora-
ção do Terço também foi retomada da Basílica de São Pedro diri-
gida pelo Cardeal Angelo Comastri, Vigário emérito do Papa para a 
Cidade do Vaticano e Arcipreste emérito da Basílica. Um momento 
de oração que começou em março de 2020 para dar esperança no 
início da primeira onda da pandemia e que pode ser seguido ao 
vivo no site do Vatican News e no canal italiano da Rádio Vaticano.

Santuários em sintonia
No Brasil, os Santuários que irão entrar em sintonia com a ini-

ciativa do Papa ainda divulgarão as datas dos momentos do terço 
junto aos fiéis.

Fonte: www.cnbb.org.br

Clique no botão e assista 
um conteúdo explicativo em vídeo

 sobre o tema do mês

https://www.youtube.com/watch?v=FqGvMd5ka0E
https://www.cnbb.org.br/em-maio-santuarios-do-mundo-estarao-em-oracao-com-o-papa-pelo-fim-da-pandemia/
https://www.youtube.com/watch?v=jrln46FN2sM
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Como rezar o terço
Creio

Glória 
ao Pai

Glória 
ao Pai

Glória 
ao Pai

Glória 
ao Pai

Glória 
ao Pai

Pai 
Nosso

Sinal
da Cruz

Pai 
Nosso

Pai 
Nosso

Salve 
Rainha

Pai 
Nosso

Pai 
Nosso

Pai 
Nosso

Ave Maria 
(3x)

1o Mistério
Ave Maria (10x)

5o Mistério
Ave Maria (10x)

2o Mistério
Ave Maria (10x)

3o Mistério
Ave Maria (10x)

4o Mistério
Ave Maria (10x)
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Seja solidário
A Igreja Sinodal de São Paulo, em contínua solidariedade, 

vem procurando desenvolver projetos que possam auxi-
liar cada vez mais o amor que se faz presente na história 

em forma de cuidado com cada pessoa, dom precioso de Deus. 

Como filhos amados, somos chamados a ser solidários em 
nossa comunidade, que não quer dizer no nosso território, 
mas na nossa cidade, construindo uma cidadania solidária. 
Parece uma redundância, a cidadania já deveria ser o em-
penho de todos e todas. Porém a ausência de um desenvol-
vimento sustentável da vida tem gerado ainda na história, 
disputas e divergências em ser cidadão ou cidadã, por isso 
necessitamos dizer solidário. 

A Arquidiocese de São Paulo, através de seu Pastor, Dom 
Odilo Pedro Scherer, tem buscado com seus colaborado-
res expandir cada vez mais o cuidado com a solidarieda-
de, propondo caminho e opções de trabalho que ajudam 
a transformar essa realidade num lugar de partilha e paz. 

Dessa forma, foi criado um Comitê de combate à “misé-
ria e à fome”, para coordenar as ações e as concretizações 
junto à campanha do “Animando a Esperança”,  a fim de 

acolher, partilhar e servir cada vez melhor, através das 450 
paróquias e entidades sociais, organismos e movimentos, à 
pessoa humana que, em situação de pandemia, tem neces-
sidades urgentes e especiais diante da fome e da miséria.

Cada um é chamado de modo especial a se engajar com 
suas possibilidades e forças nesse serviço. Você ou o seu gru-
po pode acessar o site e ver o empenho da Igreja, e como 
Igreja, à qual você pertence desde o seu batismo, tomar uma 
decisão de servir através de nossas comunidades no cuidado 
de uma ou mais famílias. Faça parte dessa realidade, animan-
do a Esperança e construindo caminhos solidários, demons-
tre interesse e disponibilidade. Não tenha medo de servir, no 
outro encontrará Cristo. “Eu estava com fome e me destes de 
comer”, “eu estava nu e me vestistes”. (Mt. 25, 31-46).

A Misericórdia é o nosso olhar significativo neste tempo 
de pandemia.

Seja fraterno e solidário. 

Pe. Frei José Maria Mohomed Junior

campanha
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Santa Joana d'Arc
F ilha de camponeses mui-

to pobres, Joana nasceu na 
região francesa de Lorena, 

em 6 de janeiro de 1412. Cresceu 
no meio rural, piedosa, devota e 
analfabeta, e assinava seu nome 
utilizando uma simples, mas sig-
nificativa, cruz. Significativa por-
que já aos treze anos começou a 
viver experiências místicas. Ouvia 
as "vozes" do arcanjo Miguel, das 
santas Catarina de Alexandria e 
Margarida de Antioquia.

A França vivia a Guerra dos Cem 
Anos com a Inglaterra, governada 
por Henrique VI. Os franceses es-
tavam enfraquecidos com o rei de-
posto e os ingleses tentando firmar 
seus exércitos para tomar de vez o 
trono. As mensagens que Joana re-
cebia exigiam que ela expulsasse 
os invasores, reconquistasse a ci-
dade de Orleans e reconduzisse ao 
trono o rei Carlos VII, para ser co-
roado na catedral de Reims, nova-
mente como legítimo rei da França. 

Conseguiu falar pessoalmente 
com o rei deposto aos dezoito anos 
de idade. Carlos VII só concordou 
em seguir seus conselhos quando 
percebeu que ela realmente tinha 
por trás de si o sinal de Deus. Deu-
-lhe, então, a chefia de seus exérci-

tos. Joana vestiu armadura de aço, 
empunhou como única arma uma 
bandeira com a cruz e os nomes 
de Jesus e Maria nela bordados, 
chamando os comandantes à luta 
pela pátria e por Deus. Os franceses 
sitiados reagiram e venceram os in-
vasores ingleses, livrando o país da 
submissão. Carlos VII foi, então, co-
roado na catedral de Reims, como 
era tradição na realeza francesa.

A luta pela reconquista demo-
rara cerca de um ano e ela dese-
java voltar para sua vida simples 
no campo. Mas o rei exigiu que 
ela continuasse comandando os 
exércitos na reconquista de Pa-
ris. Ela obedeceu, mas foi ferida 
e também traída, sendo vendida 
para os ingleses, que decidiram 
julgá-la por heresia. Num proces-
so religioso grotesco, completa-
mente ilegal, foi condenada à fo-
gueira como "feiticeira, blasfema 
e herética". Tinha dezenove anos 
e morreu murmurando os nomes 
de Jesus e Maria, em 30 de maio 
de 1431, diante da comoção popu-
lar na praça do Mercado Verme-
lho, em Rouen.

Joana d'Arc foi canonizada em 
1920 pelo papa Bento XV, sendo 
proclamada padroeira da França. 

ALGUNS DOS FILMES JÁ PRODUZIDOS:

 A paixão de Joana D´Arc - The Pas-
sion of Joan of Arc (1928) (filme mudo) 

A Maravilhosa Vida de Joana d'Arc 
- Saint Joan the Maid (1929) (franco-
-alemão)

Joan of Arc - Das Mädchen Johanna 
(1935) (Em alemão) 

Sainte Jeanne d’Arc (Em francês) 

Joana d'Arc (Joan of Arc) (1948) (ame-
ricano) 

O Processo de Joana d'Arc - Procès de 
Jeanne d'Arc) (1962) (francês)

Série: Joana, A Virgem – Joan the Maid 
(1994) (francês)

Joana D'Arc de Luc Besson - Jeanne 
d'Arc – (1999)

Joana D’Arc (Jeanne) (2019)

PARA CRIANÇAS: 

A história de Santa Joana D- Arc 

LIVRO: 

São inúmeros. Destacamos:  
A Vida de Joana D’Arc, de Erico Verís-
simo (1935)

SÉRIE JOVENS E SANTOS
“O coração da Igreja também está cheio de 
jovens santos que deram a vida por Cristo, 
muitos deles ao martírio.” É o que o Papa 
Francisco reconhece no segundo capítulo do 
Christus vivit, a exortação apostólica pós-si-
nodal aos jovens e a todo o povo de Deus.

Eis os quatro passos do processo de cano-
nização:

1- SERVO DE DEUS: título que a Igreja Cató-
lica dá a uma pessoa no processo de cano-
nização.
2- VENERÁVEL: título recebido pelo desta-
que em viver virtudes cristãs de maneira fiel 
e profunda ou pela honra do martírio.
3- BEATO: é comprovado um milagre pela in-
tercessão do Venerável.
4- SANTO: segundo milagre, após a beatifi-
cação.

O processo de canonização da Igreja é 
muito importante, até para termos mode-
los para seguir, grandes inspirações. Num 
mundo em que nós olhamos tanto para as 
coisas ruins que as pessoas fazem, numa 
perspectiva pessimista da existência, é ma-
ravilhoso deparar-se com o outro lado: sa-
ber que tantas pessoas fazem atos grandes 
e pequenos em nome do que acreditam: por 
Deus e por amor.

A partir desse mês, vamos conhecer jovens 
que nos deixaram o testemunho de viver a 
santidade à sua maneira.

https://paroquiajoanadarc.com.br/videos/filme-sobre-joana-darc
https://paroquiajoanadarc.com.br/videos/filme-sobre-joana-darc
https://www.youtube.com/watch?v=-cQhlTvuyMg&t=453s
http://www.youtube.com/watch?v=Gm3AFoJ39HI&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=XMQlSUMRdSM&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=XMQlSUMRdSM&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=WCD7RuJf3uI&t=1s
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A eleição de São Matias se deu após a Ascen-
são de Jesus e a vinda do Espírito santo, as-
sim sendo descrito:  "Depois da Ascensão de 

Jesus, Pedro disse aos demais discípulos: Convém que 
elejamos um para o lugar de Judas. E o eleito deve ser 
dos que estiveram entre nós o tempo todo em que 
o Senhor conviveu entre nós, desde que foi batiza-
do por João Batista até que ressuscitou e subiu aos 
céus" (Atos 1, 21-26). Conta a história que São Matias 
evangelizou na Judeia, Capadócia, e Etiópia, porém, 
como aquele era um período difícil para os cristãos, 
acabou passando pelo martírio, sendo apedrejado e 
decapitado em Jerusalém mostrando o testemunho 
de sua fé e fidelidade a Jesus. De acordo com regis-
tros Santa Helena, a mãe do imperador Constanti-
no O Grande mandou trasladar as relíquias de São 
Matias para Roma, deixando uma parte na igreja de 
Santa Maria Maior em Roma, e o restante se encontra 
na Igreja de São Matias em Treves, Alemanha, cidade 
que a tradição diz ter sido evangelizada por ele e da 
qual os devotos o têm como seu padroeiro.

Fonte: www.nossasagradafamilia.com.br

São Matias 14
mai

santo do mês

Nascida com o nome de Júlia Ledochowska 
no dia 17 de abril de 1865 em uma família de 
nobres poloneses que residiam na Áustria. 

Aos 20 anos de idade Júlia pronunciou os votos defi-
nitivos com o nome de Úrsula ingressando na ordem 
das Irmãs Ursulinas. Santa Úrsula Ledochowska era 
uma educadora, fundando um pensionato feminino 
para jovens conhecido como Associação das Filhas de 
Maria, administrando como madre superiora durante 
anos, até receber o convite do pároco da igreja de San-
ta Catarina em São Petersburgo na Rússia para dirigir 
um internato de estudantes polonesas exiladas. Além 
de fundar uma Casa das Ursulinas na Finlândia, ino-
vando com um pensionato e uma escola ao ar livre. 
Em 1920 ela fundou a ordem das Irmãs Ursulinas do 
Coração Agonizante, trabalhando principalmente na 
assistência aos jovens abandonados, além de cuidar 
dos velhos e crianças. Faleceu dia 29 de maio de 1939 
em Roma, deixando uma ordem com mais de 35 casas 
e mais de 1000 irmãs, vários livros escritos em polonês 
e traduzidos para italiano e francês

Fonte: www.nossasagradafamilia.com.br

Santa Úrsula 
Ledochowska

29
mai

https://www.nossasagradafamilia.com.br/conteudo/sao-matias.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
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr5pnrsVNNVFnGR5VOg_ScrLa1UoPwJrPs_YTVdpeuEdo_YQ/viewform
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PALAVRA DO PAPA

“O cristão, quando reza, não aspira à plena transparência de si, não se 
coloca em busca do núcleo mais profundo do seu eu. Isto é lícito, mas o 
cristão busca outra coisa. A oração do cristão é, antes de tudo, o encontro 
com o Outro, com "o" maiúsculo. O encontro com o transcendente, com Deus.

Os benefícios desta prática, como paz interior, domínio de si ou lucidez, 
são resultados de “efeitos colaterais” da graça da oração cristã, que é o 
encontro com Jesus. “Meditar é ir ao encontro com Jesus dentro de nós.”

(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

O canteiro de obras 
do Novo Museu do 
Ipiranga virou tam-

bém um local de achados 
arqueológicos, como duas 
moedas de 200 réis exuma-
das pela Scientia Consulto-
ria Científica. 

A mais antiga, cunhada na 
Europa, chegou às ruas no 
fim de 1901. A outra, come-
morativa, é da segunda me-
tade da década de 1930. De 
um lado, tem uma locomoti-
va sobre trilhos; do outro, o 
busto de Visconde de Mauá 

(foto), industrial que criou a 1a 
via férrea do país, em 1854, o 
que lhe rendeu seu primeiro 
título de nobreza, o de Barão. 
Estudiosos tentam converter 
os réis para valores atuais 
considerando a inflação. As-
sim, 200 réis no início de 1901 
equivaleriam a R$ 10,00; no 
início de 1935, a R$ 5,00; e em 
1940, R$ 2,50. Mas essa conta 
é só uma estimativa.

 Dr. Renato Kipnis 
arqueólogo e coordenador do pro-
jeto, com colaboração da também 

arqueóloga Eneida Malerbi.

Novos achados em obra no Museu do Ipiranga
Arqueologia

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

