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principal

Chamados, batizados e enviados!

Queridas irmãs, Queridos irmãos,

Chegamos ao mês vocacional! Como é belo reconhecer a voz de 
Deus em nossa vida pessoal e comunitária! De fato, cada batizado, 
chamado a viver na graça de Cristo, possui uma missão na Igreja e 
na sociedade civil. Em nosso tempo, é urgente redescobrir o valor 
do testemunho e da oração para edificarmos uma Igreja em saída, 
em estado permanente de missão!! Somos um povo ungido pelo 
Espírito para anunciar o Reino de Deus e denunciar o anti-reino.

Celebrar a Semana Nacional da Família, numa perspectiva voca-
cional integral é um grande desafio pastoral para nossa Paróquia. 
Gostaria de despertar o interesse para uma efetiva e criativa parti-
cipação de todos os paroquianos nas atividades programadas para 
o Mês Vocacional e, de modo particular, para Semana da Família.

Todos nós somos membros de uma família. Por isso, temos um 
espaço no qual podemos crescer e amadurecer como seres huma-
nos e cristãos. Cada um ocupa também um lugar na sociedade, 
ambiente no qual encontramos grandes oportunidades de teste-
munho e de serviço aos irmãos e irmãs. Não desperdicemos esses 
espaços! Nossa vida pode ser uma presença qualificada do Evan-
gelho. Podemos ser sal da terra e luz do mundo, como nos ensina o 
Senhor (cf. Mt 5,13.14). Caminhemos unidos, com coragem, fé e espe-
rança, na alegria de sermos a família de Cristo, a Igreja peregrina!

Jesus, Maria e José, nossa família vossa é!

Pe. Boris A. Nef Ulloa
Pároco
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OS JOVENS EM AÇÃO 
NA SOCIEDADE

UMA DIMENSÃO ESSENCIAL DA IGREJA NO CAMINHAR JUNTOS

Acreditamos no protagonismo jovem e na ação local com impacto global. Existe 
um movimento organizado por jovens para inspirar, engajar e apoiar jovens na 
realização de atividades de impacto no dia 12 de agosto, o Dia Internacional da 

Juventude criado pela ONU. O Dia Internacional da Juventude foi criado em 1999 pela 
Organização das Nações Unidas, como uma celebração anual do papel essencial dos 
jovens para gerar mudanças e também aumentar a conscientização sobre os desafios e 
problemas enfrentados pela juventude mundial. Anualmente, a ONU promove um tema 
e convida a todos a realizarem atividades, eventos, projetos em torno da juventude. 

E na nossa Igreja, como os jovens atuam?
 Há vários encontros de jovens, veja alguns: 

JMJ 2023 será em Lisboa, Portugal 
Ao longo de uma semana, os jovens provenientes de todo o mundo são acolhidos, 
na sua maioria, em instalações públicas (ginásios, escolas, pavilhões…) e paro-
quiais ou em casas de famílias. Além dos momentos de oração, partilha e lazer, os 
jovens inscritos participam em várias iniciativas organizadas pela equipa da JMJ, 
em diferentes locais da cidade que a acolhe. Os pontos altos são as celebrações 
(atos centrais) que contam com a presença do Papa, tais como a cerimônia de aco-
lhimento e abertura, a via-sacra, a vigília e, no último dia, a missa de envio.

Você quer fazer parte dessa Jornada? Entre em contato pelo Whatsapp da Paróquia 
11 99989-3290 para mais detalhes.

https://www.diadajuventude.com.br/
https://www.diadajuventude.com.br/
https://www.cnbb.org.br/categoria/comissoes/juventude/
https://www.lisboa2023.org/pt
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TUDO O QUE EU SEMPRE 
QUIS SABER, MAS TINHA 

VERGONHA DE PERGUNTAR.
Tema do mês:

COMO VENCER A “FALSA
VERGONHA” DA CONFISSÃO

dúvida

Clique no botão e 
assista a um 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 agosto

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 Igreja 
(Evangelização)

Rezemos pela Igreja, a fim de que receba do Espírito Santo a 
graça e a força de reformar-se à luz do Evangelho.

pastoral

Hora Santa do Apostolado da Oração

https://www.youtube.com/watch?v=1uBufZ8ThBM
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especial

“Mostra-me, Senhor, os teus caminhos” (Sl 25,4)

Clique nas imagens e assista um depoimento em vídeo de cada vocação

Neste mês a Igreja celebra as vocações: sacerdotal, religiosa, familiar, leiga e catequista. É um mês voltado 
para a reflexão e a oração pelas vocações e os ministérios, de forma a pedir a Deus sacerdotes que sejam 
verdadeiros pastores e sinais de comunhão e unidade no seio da Igreja. Durante o mês cada domingo é 

reservado para a reflexão e celebração de uma determinada vocação

Agosto, o Mês Dedicado às Vocações

Pe. Boris Nef Mauro da Conceição

1 DE AGOSTO
Vocações Sacerdotais

8 DE AGOSTO
Vocação Familiar

Ir. Anabela Botão

Isabel Cristina Gonzaga Clarice Schneider

15 DE AGOSTO
Vocações Religiosas

22 DE AGOSTO
Vocações Leigas

29 DE AGOSTO
Dia do Catequista

https://youtu.be/cGWfiFtEPbg
https://youtu.be/N-YBhroSJuU
https://youtu.be/GkBPBzxIP10
https://youtu.be/LBJk5GCaSHM
https://youtu.be/qXhXyLaOk2o
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 Amoris Lætitia, 
família de Deus
O caminho proposto pela Amoris Lætitia deixa um 

rastro de vontade de querer conhecer mais e 
melhor. A proposta que vem sendo apresentada 

pela nossa comunidade convida a uma profunda aná-
lise da experiência eclesial e sinal de entender que o 
esforço de conhecer melhor o que foi elaborado no 
sínodo da família, revela a todos e todas o empenho 
de revisitar as situações de sofrimento humano exis-
tencial e também o relacional de tantos e tantas que 
não tiveram ou não têm a oportunidade de um bom 
discernimento para a constituição da família como 
dom de Deus. Provavelmente muitos problemas te-
riam sido evitados tanto na linha dos relacionamen-
tos, bem como no desenvolvimento da vida humana 

curso

Pe. Frei José Maria Mohomed Junior

se, há muito tempo, tivéssemos nos dado conta de que 
todo o trabalho catequético-mistagógico da formação 
do povo de Deus passa por uma profunda proposta 
de encontro com a pessoa de Jesus e a redescoberta 
de que o relacionamento humano, nem simples e nem 
fácil, requer um discernimento e um acompanhamento 
para a plena maturidade e a consequente maturidade 
da transformação humana.

Amoris Lætitia é uma joia rara, lapidada no tempo e na 
história da comunidade que vem desde o Concílio Vatica-
no Segundo, revisitando as experiências relacionais e de 
criatividade humana, repensando e repropondo de forma 
criativa a transformação das Alianças, ofertadas na histó-
ria e que devem revelar o “Amor de Deus”. Infelizmente os 
condicionamentos são reais e continuam a empobrecer a 
verdadeira característica humana que é o seu relaciona-
mento, com Deus, com o outro, e consigo mesmo. 

O convite é um só, o estudo aprofundado e aprimo-
rado dessa capacidade construtiva, ofertada pelo sí-
nodo da Família e a consequente exortação apostólica 
do Papa Francisco, como um desafio, ao conhecimen-
to, convivência e maturidade para o desenvolvimento 
da comunidade cristã, mais importante, a nossa casa, 
como Igreja doméstica, lugar do encontro, perdão, par-
tilha, vivência plena e conhecimento mútuo em pleno 
crescimento na fé, na esperança e na caridade. Tem al-
gum lugar melhor que a Família? 

Desejo que o estudo agora proposto e caracterizado 
por nossa Região Episcopal Ipiranga em parceria com 
a Faculdade de Teologia amplie nossa capacidade crí-
tico-criativa e desperte em nós o desejo de uma lei-
tura sadia.  Com o texto em análise, que seja vivido e 
proposto pela grande comunidade, que seja celebrada 
a missão e a presença do próprio Jesus na Família de 
Nazaré, pois dela se alimentou e nela encontrou o lugar 
do amor provocativo, para sair em missão. Nada está 
desconexo nesse encontro de amor. Nele tudo reflete a 
vida e o relacionamento amoroso de Deus. Seu primeiro 
milagre, num casamento, e suas últimas palavras são 
relacionais significativos. “Eis aí tua Mãe”. 

Se inscreva e participe. Convide e oferte a outro a 
possibilidade de participar também.  Uma oportunida-
de única. Um Amor pensado em você, “Família de Deus, 
conduzida na alegria do Amor”. 

Saudações.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfEzDjXy_tti-Hvv3kBy2IGXjP123BklwjOIcDu1c2TRKUFQ/viewform
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Alegria do amor em família

O que dizer sobre a família? Que ela está no projeto 
de amor de Deus? Que acolhe e faz crescer os filhos 
sendo um ninho de amor? Que constitui ambiente 

propício para homem e mulher terem seus filhos e os 
educarem no amor?

E o que dizer das famílias que, por razões variadas, não 
são exatamente a realização da família supostamente 
perfeita? Será que existe família “perfeita”?

Ouvindo homilia de Pe Boris dias atrás, ele comentava 
a história da família de Jacó com seus 12 filhos, sendo que 
um deles – José – fora vendido como escravo pelos irmãos, 
por terem inveja dele, além de tantas outras confusões 
narradas na Bíblia Sagrada... Tal família retrata muito cla-
ramente a realidade de uma família, com suas fragilida-
des, quedas e também seus momentos de reconciliação e 
perdão. José, vários anos mais tarde, perdoa seus irmãos. 
Depois de ser vendido, ele tornara-se ministro do faraó, ou 
seja, até de algo ruim Deus pode tirar algo bom. E Pe Bo-
ris acrescentava que, se a família que fora escolhida como 
povo de Deus, como fruto da promessa a Abraão, passava 
por tudo isso, também nossas famílias hoje têm seus altos 

e baixos. É claro que nosso desejo seria uma família na 
qual não houvesse erros ou problemas...

E o que dizer, então, da alegria do amor em família? Será 
que o que papa Francisco apresenta, tendo em vista que não 
existe família perfeita, é loucura? Quem já teve oportuni-
dade de ler Amoris Laetitia percebeu: o papa mostra justa-
mente a família normal, real, com todas as suas vicissitu-
des, percursos, caminhos percorridos e a percorrer. Também 
todas as suas fragilidades e desafios a enfrentar. E, ainda 
assim, ou até por causa disso, a família é esse lugar de viver 
a alegria do amor. A família ideal, portanto, não é a família 
sem problemas, perfeita, mas sim aquela que dá a oportuni-
dade de experimentar a vivência restaurativa do amor.

Seguindo os passos do papa Francisco, oferecemos a to-
dos uma programação para a Semana Nacional da Família 
em nossa paróquia. Por conta da pandemia, o formato será 
todo on-line. A cada dia um tema para meditar e rezar.

Deus abençoe nossas famílias.  Participem!

pastoral familiar

Cristiane Duarte e Gustavo Santos
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Giuseppe Artidoro Ghia-
roni – Nasceu em Paraí-
ba Do Sul, (RJ), no dia 22 

de fevereiro de 1919. Jornalis-
ta, poeta, redator e tradutor; 
Depois de ter sido ferreiro, 
“office-boy” e caixeiro, pas-
sou a redator do “Suplemento 
juvenil” iniciando-se assim no 
jornalismo de onde passou 
para o Rádio distinguindo-se 
como cronista e novelista. Fa-
leceu em 2008 aos 89 anos.

Principais obras:
O Dia da Existência, 1941
A Graça de Deus, 1945
Canção do Vagabundo, 1948
A Máquina de Escrever, 1997

DIA DOS PAIS
Meu pai está tão velhinho,
tem a mão branca e comprida,
parecendo a sua vida,
longa vida que se esvai.

E eu o lembro quando moço
de uma atlética altivez.
Ah! Tinha força por três!
Você se lembra, papai?

Menino, ouvia dizer
que você era um gigante.
Eu ficava radiante
e também me agigantava.

Porque toda madrugada,
eu quentinho do agasalho,
ao sair para o trabalho
o gigante me beijava.

Sua grande mão de ferro
parecia leve, leve
naquela carícia breve
que da memória não sai.

Depois… um beijo em mamãe
e o meu gigante partia.
E a casa toda tremia
com os passos de papai.

Mas agora o seu retrato
muito moço, muito antigo,
se parece mais comigo
do que mesmo com você.

Você já lembra vovô
e, à medida que envelhece,
papai, você se parece
com mamãe, não sei por quê.

Você se lembra, papai?
Quando mamãe, de repente,
caiu de cama, doente,
era o pai quem cozinhava.

Tão grande e desajeitado
a varrer… Quando eu o via
de avental, papai, eu ria;
eu ria e mamãe chorava.

Eu quis deixar o ginásio
para ganhar ordenado,
ajudar meu pai cansado,
mas tal não aconteceu.

Papai disse estas palavras:
Sou um operário obscuro,
mas você terá futuro,
será melhor do que eu.

Eu? Melhor que este velhinho
a quem devo o pão e o estudo?
Que é pobre porque deu tudo
à Família, à Pátria, à Fé?

Meu pai, com todo o diploma,
com toda a universidade,
quisera eu ser a metade
daquilo que você é.

E quero que você saiba
que, entre amigos, conver-
sando,
meu assunto vai girando
e no seu nome recai.

Da sua força, coragem,
bondade eu conto 
uma história.

Todos veem que a minha glória
é ser filho de meu pai.

“Um dia eu fui tomar banho
no rio que estava cheio.
Quando a correnteza veio,
vi a morte aparecer.

Papai saltou dentro d’água
nadando mais do que um peixe,
salvou-me e disse:_ Não deixe!
Não deixe mamãe saber!”.

Assim foi meu pai, o forte
que respeitava a fraqueza.
Nunca humilhou a pobreza,
nunca a riqueza o humilhou.

Estava bem com os homens
e com Deus estava bem.
Nunca fez mal a ninguém
e o que sofreu perdoou.

Perdoa então se lhe falo
Daquilo que não se esquece.
E a minha voz estremece
e há uma lágrima que cai.

Hoje sou eu o gigante
e você é pequenino.
Hoje sou eu que me inclino.
Papai… a bênção, papai.

DIA DOS PAIS - Giuseppe Artidoro Ghiaroni

homenagem

https://www.youtube.com/watch?v=0MK0ddHimr8
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Semana Nacional da 

Família

  @imaculadaipiranga.org

Oração do Terço 
na Semana da Família: 
Todos os  dias, às 12h, 
na intenção especial pelas famílias.

de 8 a 14 de agosto

Transmissão online:

8 Ago  - Domingo - 7h30 – 9h30 - 11h30 – 17h: 
Missa dos pais: início da Semana da Família

9 Ago  - Segunda - 20h: Missa Paróquia São José
Abertura da Semana da Família Região Episcopal Ipiranga 

10 Ago  - Terça - 20h30: Catequese com Padre 
Boris - O amor familiar a serviço da humanidade

11 Ago  - Quarta - 19h:30 Dia reservado 
para curso Amoris Lætitia Facudade de Teologia 
e Região Episcopal Ipiranga

12 Ago  - Quinta - 17h: Adoração ao Santíssimo
20h30: Entrevista com Mauro e Sandra Ferros (CCSF) 
Serviço de acolhimento familiar

13 Ago  - Sexta - 20h30: Conversa de mãe 
com Daniela Uchoas, Daniela Maeda e Simoni Macedo
Filhos: novos desafios com a pandemia 

14 Ago  - Sábado - 16h: Bate-papo com 
psicanalista e orientador educacional Everaldo Ferreira 
Garcia - Amadurecimento afetivo dos filhos

https://www.facebook.com/pastoralfamiliar.sp1/
https://www.facebook.com/imaculadaipiranga.org/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/imaculadaipiranga.org/videos/?ref=page_internal
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A s plataformas on demand chegaram para revo-
lucionar o mercado de entretenimento. E, espe-
cialmente em tempos de covid-19, esse setor ga-

nhou força e se tornou alternativa de lazer e descanso 
em meio às incertezas do momento. Para os cristãos, um 
dos grandes desafios foi a impossibilidade da participa-
ção presencial em celebrações litúrgicas. E, atenta a esta 
necessidade, a Igreja Católica lançou mão de um recurso 
já utilizado pelos veículos de comunicação e, agora, tam-
bém por paróquias e até pequenas comunidades: a missa 
online. Cada vez mais familiarizados com essas transmis-
sões, os fiéis foram em busca de outros conteúdos, como 
filmes e séries que tratassem de fé e valores. E se, por um 
lado, as grandes plataformas de streaming detêm um vo-
lumoso catálogo de títulos, por outro, o público católico 
ainda carecia de uma opção mais focada em sua deman-
da. É aí que começa a história da Magnificat.

Um novo player para levar o bem
A Magnificat está em teste desde março e foi lançada ofi-
cialmente em 23 de Julho no maior evento de comunicação 
católica do Brasil, o MUTICOM (Mutirão de Comunicação), 
promovido pela Comissão Episcopal Pastoral para a Comu-
nicação da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Bra-
sil). Cheia de personalidade, a Magnificat traz para esse seg-
mento uma “sublime experiência” em inovação e qualidade, 
a começar pelos conteúdos, que incluem filmes e séries, e 
podem ser acessados através de celulares, televisores e 
computadores. “A ideia deste projeto veio como inspiração 
de Nossa Senhora durante um período de retiro espiritual 
em uma comunidade católica de Goiânia, em 2020”, lembrou 

Manoel Calaça, um dos sócios fundadores da plataforma. 
Ele é proprietário da Caikron Tecnologia, empresa que atua 
desde 2010 no mercado de streamings e aplicativos. A outra 
parte da sociedade está nas mãos de Angela Morais, CEO da 
Kolbe Arte Produções, especialista em conteúdo católico. “A 
expectativa é que, ao acessarem Magnificat, as pessoas não 
tenham ao toque dos dedos apenas mais um local onde pos-
sam zapear e mais um menu de opções. Queremos que, ao 
navegarem, elas possam vivenciar como é de fato sublime 
assistir a um filme ou seriado, seja ele religioso ou não, sem 
interrupções, com a qualidade e o serviço que só nós iremos 
oferecer”, pontuou Angela.

Na esteira do mercado audiovisual
Dados da Comscore referentes ao ano de 2020 revelam que 
mais da metade dos brasileiros conectados à Internet são 
alcançados por serviços over-the-top exceto YouTube, cuja 
penetração é ainda maior (96%). Ao mesmo tempo, segun-
do o IBGE, mais de 50% da população nacional se declara 
católica. Esses números, quando analisados em conjunto, 
revelam o alto potencial da Magnificat. De acordo com um 
levantamento feito pela própria Magnificat, o Brasil dispõe, 
entre geradoras e repetidoras, de mais de 1,3 mil canais ca-
tólicos na TV aberta, reunidos em seis redes nacionais e três 
regionais. O novo serviço de video on demand chega, por-
tanto, para somar a esse grande complexo de evangelização 
audiovisual. Estimativas apontam para a existência de mais 
de 4,5 mil serviços de streaming no mundo, mas ainda são 
poucos aqueles que se assumem católicos. Um exemplo é a 
VatVision, lançada em Roma no ano de 2020 e que logo foi 
apelidada pela imprensa de "Netflix cristã".

Nova plataforma de conteúdo católico por demanda

lançamento

https://magnificat.video/#/
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Folclore é o conjunto de manifestações culturais e 
tradicionais de uma região que, muitas vezes, foram 
aprendidas oralmente e sem formalismos, e transmi-

tidas de uma geração para outra. Sinônimo de cultura popu-
lar, o folclore é considerado a identidade social de um povo, 
porque um povo pode ser identificado através das suas tra-
dições. Nelas se incluem costumes, formas de cultivo, culi-
nária, conhecimentos sobre chás, artesanato, histórias con-
tadas pelos avós, formas de pensar, danças, canções para 
adormecer as crianças, brincadeiras.

Definir o que é folclore é um desafio para os folcloristas. 
Por isso, eles continuam realizando pesquisas com o obje-
tivo de entender a sua amplitude. Só assim será possível 
promover a defesa desse patrimônio folclórico, conforme 
recomendação da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e a Cultura (UNESCO).

Origem do folclore
A palavra folclore surgiu do aportuguesamento da jun-

ção das palavras inglesas folk, que significa “povo”, e lore, 
que significa “conhecimento”. A expressão folk-lore foi usa-
da pela primeira vez pelo folclorista britânico William John 
Thoms no dia 22 de agosto de 1846, data que, em 1951, foi 
escolhida para comemorar o Dia do Folclore no Brasil.

No início não se sabia ao certo o que deveria ser considera-
do folclore, questionando-se, por exemplo, se a culinária fazia 
parte do conhecimento popular. Ao mesmo tempo, o folclore 
era associado às pessoas mais pobres, uma vez que as mani-
festações culturais da elite eram associadas à cultura erudita. 
Motivados pelos estudos do folclore realizados em outros pa-

íses, os intelectuais brasileiros se voltaram para o tema e, em 
1947, foi criada a Comissão Nacional de Folclore. O I Congresso 
Brasileiro de Folclore realizou-se nos dias 22 a 31 de agosto de 
1951. No evento, foi apresentada a Carta do Folclore, um docu-
mento em que constavam recomendações sobre o tratamento 
que deveria ser dado ao folclore, em termos de pesquisa, edu-
cação, preservação, entre outros. Em 1995, no VIII Congresso 
Brasileiro de Folclore, em virtude dos estudos realizados, foi 
apresentada uma releitura da Carta de 1951.

O folclorista número 1 do Brasil
E o maior folclorista brasileiro é Luís da Câmara Cascudo. 

Ele foi o principal responsável por tornar mais conhecidas as 
figuras fantásticas do folclore brasileiro. Nascido em 1898, 
de família rica, era diferente dos garotos de sua idade. Câ-
mara Cascudo sempre se encantou pelas histórias contadas 
pelas amas (babás daquele tempo) e pelos espetáculos po-
pulares (teatro de rua). Também adorava ficar horas sentado 
em algum lugar só olhando a paisagem. Hábito que acabou 
despertando seu interesse para o que veio a ser a matéria-
-prima de seu trabalho, o povo brasileiro. Cascudo escreveu 
vários livros. Sobre folclore os principais são: “Dicionário do 
Folclore Brasileiro” (1954), “Geografia dos Mitos Brasileiros” 
(Prêmio João Ribeiro, da Academia Brasileira de Letras, 1948) 
e “Folclore do Brasil” (1976). O folclorista morreu em Natal, no 
dia 30 de julho de 1986, e deixou muita coisa para ser contada.

22 de agosto, Dia do Folclore Brasileiro
comemoração

Fonte: www.todamateria.com.br
plenarinho.leg.br

Você conhece 
os personagens 

do nosso folclore? 
Responda esse QUIZ 

e descubra.

E em 
ADIVINHAS, 

você dá um show?
Tente descobrir 

essas aqui

Consegue falar 
rápido um 

TRAVA-LÍNGUAS? 
Aqui tem alguns pra 

você tentar

https://www.todamateria.com.br/o-que-e-folclore/
https://plenarinho.leg.br/index.php/2018/07/dia-do-folclore/
https://www.todamateria.com.br/dia-do-folclore/
https://www.todamateria.com.br/adivinhas/ 
https://www.todamateria.com.br/trava-linguas/
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Uma proprietária de um comercio de sucesso, 
rica, popular e influente exerceu sua lide-
rança entre os filipenses, e principalmente 

dentro de sua família. Santa Lídia era conhecida por 
comercializar púrpura, que naquele período era fei-
to apenas pelos mais ricos, pois a púrpura era utili-
zada como sinal de status e posição social elevada, 
e consumida apenas pelas elites e pelas cortes.

Apesar de ser convertida ao judaísmo Lídia ouviu 
as pregações de Paulo e alguns de seus seguidores 
em Filipos, o que fez ela sentir-se profundamente 
atraída pela mensagem de Jesus. 

Após a pregação de Paulo, Lídia tornou-se cristã 
e conseguiu através de seu testemunho converter 
e batizar toda sua família, e convidando-os: "Se 
vocês me consideram fiel ao Senhor, permaneçam 
em minha casa", fazendo-nos aceitar. A casa de 
Santa Lídia foi a primeira Igreja Católica da europa 
que se tem notícia. 

E através de seu prestígio, sucesso, poder e lide-
rança junto de outras mulheres levou a palavra de 
Cristo a muitos lares.

Fonte: www.nossasagradafamilia.com.br

Santa Lídia 03
ago

santo do mês

Nasceu no ano de 979 com o nome de Voik, era 
filho de um duque convertido por Santo Adal-
berto de Praga. Voik foi batizado durante a 

adolescência e recebeu o nome de Estevão, o nome 
do primeiro mártir cristão, tendo como seu guia San-
to Adalberto, o Bispo de Praga.

Após alguns anos Santo Estevão se casou com Gi-
sela, conhecida por sua piedade e inteligência, que 
lhe auxiliou no governo da Hungria, pois neste perí-
odo unificou várias tribos que eram dispersas sem o 
uso de violência, contendo inúmeras oposições a ele.

Até o ano de sua morte em 1038, Santo Estevão se 
preocupou com o aprofundamento de seu povo nas 
graças do Cristianismo, estreitando sua relação com 
o Papa e a Igreja de Roma, sem jamais se esquecer de 
formar a hierarquia eclesiástica da hungria, tal como 
a construção de vários mosteiros e igrejas, além de 
propagar a devoção a Nossa Senhora.

Santo Estevão, por ser “o primeiro Rei que consa-
grou a sua nação a Nossa Senhora”, tem uma estátua 
na Basílica de Nossa Senhora de Fátima e um vitral 
na capela do Calvário húngaro.

Fonte: www.nossasagradafamilia.com.br

Santo Estevão 
da Hungria

16
ago

https://www.nossasagradafamilia.com.br/conteudo/santa-lidia.html
https://www.nossasagradafamilia.com.br/conteudo/santo-estevao-da-hungria.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/playlist?list=PLbfSeVhCVac-cNHDdK8gaDzZU2PreI5vC
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbfSeVhCVac-jgTYubnnE2RHSW4-3FVI1
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Aniversariantes dizimistas de agosto

PALAVRA DO PAPA
"A doença tem sempre um rosto, e até mais do que um: o rosto de todas as 

pessoas doentes, mesmo daquelas que se sentem ignoradas, excluídas, vítimas 
de injustiças sociais que lhes negam direitos essenciais (cf. Enc. Fratelli tutti, 22). 
O investimento de recursos nos cuidados e assistência das pessoas doentes é 
uma prioridade ditada pelo princípio de que a saúde é um bem comum primário. 
Ao mesmo tempo, a pandemia destacou também a dedicação e generosidade de 
profissionais de saúde, voluntários, trabalhadores e trabalhadoras, sacerdotes, 
religiosos e religiosas." 

(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 que devemos rezar quando o 
padre eleva a hóstia e o cálice?

liturgia

https://pt.aleteia.org/2021/06/25/o-que-devemos-rezar-quando-o-padre-eleva-a-hostia-e-o-calice/
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-07/papa-francisco-saude-acessivel-a-todos-bem-primario-angelus.html
https://www.facebook.com/watch/imaculadaipiranga.org/

