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principal

Querid@s irmãs e irmãos,

Iniciamos a segunda metade de 2021. Um ano de inúmeras in-
certezas e de grandes provações. A pandemia de Covid19 avança 
deixando sua marca em tantas famílias. Enquanto algumas nações 
do hemisfério norte aparentemente começam a ver uma luz no fi-
nal, em nosso continente e de modo particular em nossa pátria, 
infelizmente, o número de contagiados, internados e falecidos ain-
da é alto! Em junho, atingimos a triste e trágica marca de 500.000 
mil falecidos!! Fica assim uma grande ferida a ser sanada. Isso sem 
falar nas consequências econômicas, psicológicas e emocionais.

A história nos mostrará o que muitos ainda resistem em enxer-
gar: a péssima política tornou a realidade da pandemia muito mais 
letal do que qualquer um de nós poderia sequer ter imaginado há 1 
ano. Se por um lado, a ciência, quando valorizada, foi capaz de levar 
a humanidade à conquista do espaço, por outro, quando combati-
da e/ou ignorada constata-se que deixa a humanidade ainda mais 
vulnerável. Que esta controvertida realidade sirva de aprendizado 
à grande nação brasileira!

Permaneçamos mais do que nunca sob o olhar materno de Maria, 
mãe de Deus, que neste mês de julho emerge no calendário litúrgi-
co católico, no dom do escapulário carmelitano. Que nossa devo-
ção à Virgem do Monte Carmelo nos impulsione a viver na alegria 
do Evangelho, na prática dos ensinamentos fundamentais do Reino 
de Deus, anunciado e testemunhado por Jesus Cristo: reconciliação, 
justiça, paz, solidariedade, compaixão, misericórdia e amor frater-
no. Nestes tempos de crise, de grandes oportunidades, alimente-
mos com determinação nossa amizade com o Senhor!

Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós! Amém!

Pe. Boris A. Nef Ulloa
Pároco

editorial
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NOSSA SENHORA
DO CARMO 
A VIRGEM DA ESPERANÇA

Neste mês de julho se destaca a devoção à Virgem do Carmelo, a Nossa Se-
nhora do Carmo, um título bem popular de Nossa Senhora em virtude de um 
símbolo da fé da Igreja Católica, o escapulário. Esse culto mariano tem uma 

singular particularidade, pois suas primeiras sementes foram semeadas nove sé-
culos antes do nascimento da Virgem Santa Maria. Naquela época, o profeta Elias, 
morando no Monte Carmelo, teve a visão da vinda da Bem-aventurada Virgem Maria 
e do nascimento do Filho de Deus, prenunciando assim a plenitude dos tempos. A 
devoção a Nossa Senhora do Carmo tem origem no século XII, em plena Idade Mé-
dia, quando um grupo de eremitas começou a se reunir para se dedicarem à oração 
e à penitência no Monte Carmelo, na Palestina, na Terra Santa, iniciando um estilo 
de vida pobre, humilde e simples, ao lado da fonte de Elias, que se estendeu ao 
mundo todo. Foi ali, naquele Monte do Carmo ou Monte Carmelo, que os eremitas 
construíram uma pequena capela em homenagem a Nossa Senhora já no primeiro 
século. Em razão das perseguições aos cristãos na Terra Santa, o grupo de eremi-
tas do Monte Carmelo teve que buscar um refúgio mais seguro e, por isso, foram 
obrigados a ir para a Europa, fugindo dos muçulmanos. Eles se estabeleceram na 
Inglaterra, onde vivia Simão Stock, um também eremita que se uniu a eles. 

No ano de 1251, diante de tempos muito difíceis, em sua oração, Simão Stock disse a 
Maria: “Flor do Carmelo, vinha florífera, Esplendor do céu, Virgem fecunda, singular. 
Ó Mãe benigna, sem conhecer varão, aos Carmelitas dá privilégio, Estrela do Mar!”. 
Ela lhe disse: “Recebe, filho amado, este escapulário de tua Ordem como sinal dis-
tintivo e a marca do privilégio que eu obtive para ti e para os filhos do Carmelo. 
Quem morrer revestido com ele será preservado do fogo eterno. Ele é sinal de sal-
vação, defesa nos perigos, aliança de paz e de uma proteção sempiterna!”.

 A partir da aparição de Nossa Senhora do Carmo a Simão Stock, a Ordem do Carmo, 
em pouco tempo, começou a florescer na Europa, divulgando o uso do escapulário. 
A bela imagem de Nossa Senhora do Carmo não leva o Cristo no colo, mas estende 
os braços oferecendo o escapulário que é um sacramental, ou seja, uma realidade 
visível, que nos conduz a Deus, com Sua graça redentora, Seu perdão e promessas. 
O escapulário é um fecundo símbolo da ajuda e defesa da Virgem Maria nos perigos, 
uma garantia da paz e sinal de sua materna proteção: “portar o escapulário é estar 
revestido com o hábito de Nossa Senhora”. Em seu pontificado, São João Paulo II 
testemunhou: “Também eu, desde a minha juventude, trago ao pescoço o escapulá-
rio da Virgem e me refúgio, com confiança, sob o manto da Bem-aventurada Virgem 
Maria, Mãe de Jesus”. A Virgem Maria caminha conosco nas estradas do mundo. Ela 
é a Mãe Peregrina e a Virgem da esperança, que não permite o nosso desânimo e 
acomodação na fé e na santidade. Ela é modelo de oração, de contemplação, de 
dedicação e de serviço a Deus. Ela é a bondosa Mãe que estende as suas mãos 
misericordiosas para nos ajudar nas dificuldades e tempestades da vida.

Virgem Santa Maria, Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós!

16
jul

https://www.facebook.com/watch/?v=3189996917733969
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TUDO O QUE EU SEMPRE 
QUIS SABER, MAS TINHA 

VERGONHA DE PERGUNTAR.
Tema do mês:

“CANTAR É REZAR DUAS VEZES”, 
DIZIA SANTO AGOSTINHO

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 julho

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 amizade social
(Universal)

Rezemos para que, nas situações de conflitos sociais, 
econômicos e políticos, sejamos artífices corajosos e 
apaixonados do diálogo e da amizade.

pastoral

Hora Santa do Apostolado da Oração

https://www.youtube.com/watch?v=9nYC-NBvPQc
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Jornada Mundial dos Avós e dos Idosos
A nossa memória, as raízes dos 

povos, a ligação entre gera-
ções, um tesouro a ser preser-

vado. Isto é o que os idosos e os avós 
são no pensamento do Papa, um 
verdadeiro "presente" cuja riqueza 
muitas vezes esquecemos. Por esta 
razão, como anunciado no final do 
Angelus, Francisco decidiu dedicar-
-lhes um Dia Mundial, a partir des-
te ano, no quarto domingo de julho. 
O ponto de partida do Pontífice é a 
Festa da Apresentação de Jesus no 
Templo, em 2 de fevereiro, quando 
dois idosos, Simeão e Ana, "ilumi-
nados pelo Espírito Santo, reconhe-
ceram Jesus como o Messias". E esta 
é a primeira grandeza daqueles que 
nos precederam no caminho da vida:

O Espírito Santo ainda desperta pen-
samentos e palavras de sabedoria 
nos idosos: sua voz é preciosa porque 
canta os louvores de Deus e conserva 

as raízes dos povos. Eles nos lembram 
que a velhice é um presente e que os 
avós são o elo entre as diferentes ge-
rações, para transmitir aos jovens a 
experiência da vida e da fé.

Um Dia para não esquecer
Hoje, mais do que nunca devido à 
pandemia que primeiro os colocou 
em risco e sacrificou tantos, os idosos 
muitas vezes permanecem sozinhos 
e longe de suas famílias, e ao invés 
disso, devem ser preservados como 
uma memória a ser transmitida. Daí a 
decisão do Papa:

Os avós, tantas vezes são esquecidos 
e nós esquecemos esta riqueza de 
conservar as raízes e transmitir. E por 
esta razão decidi instituir o Dia Mun-
dial dos Avós e dos Idosos, que será 
celebrado em toda a Igreja, todos os 
anos, no quarto domingo de julho, 
próximo à festa dos Santos Joaquim 

e Ana, os avós de Jesus.

Avós e jovens: sonho e profecia
Dos avós aos jovens: o vínculo é muito 
estreito, o diálogo deve ser constan-
te. O Papa tem reiterado isto muitas 
vezes ao longo do tempo, até mesmo 
dizendo que sonha com "um mun-
do que viva precisamente do abraço 
deles". Foi o que retornou a enfatizar 
nesta ocasião especial:

É importante que os avós se encon-
trem com os netos e que os netos 
se encontrem com os avós, porque - 
como diz o profeta Joel - os avós dian-
te dos netos sonharão, terão a ilusão 
e os jovens, tomando força dos avós, 
seguirão adiante, profetizarão. E pre-
cisamente 2 de fevereiro é a festa do 
encontro dos avós com seus netos.

Gabriella Ceraso, Silvonei José
Fonte: www.vaticannews.va

evento

https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-01/o-papa-em-julho-o-primeiro-dia-mundial-dos-avos-e-dos-idosos.html
https://www.youtube.com/watch?v=eyv37i6_QQg
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No século V d.C., o cristianismo 
estava em processo de orga-
nização institucional em meio 

ao esfacelamento do Império Roma-
no do Ocidente. As levas de invasões 
bárbaras haviam deitado por terra 
todo o arcabouço de normas e disci-
plinas sociais erigido pela pólis (cida-
de-estado) romana. Nesse contexto, 
a única instituição capaz de elaborar 
dispositivos ordenadores, fossem le-
gais ou morais, era a Igreja Católica. 
O monge Bento de Núrsia (480 a 547 
d.C), italiano e criador da ordem dos 
beneditinos, desempenhou um papel 
decisivo nesse processo ao formular a 
denominada Regra de São Bento.

As ordens monásticas possuíam um 
papel civilizatório e moralizador. São 
Bento tinha consciência desse papel e 
empenhou-se, em sua Regra, na formu-
lação de tarefas tanto de ordem espiri-
tual quanto de ordem laboral (ou seja, 
relativa ao trabalho dentro da Abadia 
de Monte Cassino, na Itália, a oeste 
da cidade de Nápoles, onde se radicou 
como monge).

Os tópicos da Regra de São Bento 
versavam desde a importância do si-
lêncio, da oração, da humildade, do 

papel do abade, das vigílias, até fa-
tores corriqueiros como de que modo 
deveriam ser guardadas e usadas as 
ferramentas dentro do mosteiro, o ce-
leiro, a cozinha etc. Os tópicos da Regra 
abarcavam toda a vida cotidiana dos 
monges, estabelecendo hábitos que, 
aos poucos, instituíram uma estrutura 
disciplinadora. A Regra foi tão eficaz 
que, a partir do século IX, tornou-se 
obrigatória em todos os mosteiros do 
Império Carolíngio, na época de Luís I, 
o Pio (filho de Carlos Magno).

Na opinião de alguns estudiosos, a 
Regra de São Bento elevou o monas-
tério à condição de modelo para a or-
ganização social e política da Cristan-
dade, um modelo de pólis, tal como o 
modelo de cidade ideal elaborado por 
Platão. Essa opinião é defendida, en-
tre outros, pelo filósofo austríaco Eric 
Voegelin, que, em sua obra História 
das Ideias Políticas (vol. II), assim se 
expressou:

A regra transferia o ideal helênico 
da pólis como comunidade autossu-
ficiente para uma comunidade cristã. 
O mosteiro deveria ficar isolado, cer-
cado por terras e muros; deveria ter 

extensão suficiente para satisfazer as 
necessidades materiais e espirituais 
do grupo, mediante a divisão e a co-
operação. A vida cotidiana era equili-
brada entre o trabalho, o serviço reli-
gioso e o estudo. 

Essas características tornavam o 
mosteiro na pólis cristã ideal, segundo 
Voegelin, tal como a cidade antiga, às 
margens do Mediterrâneo, era, na An-
tiguidade, a pólis helênica ideal. Nos 
campos e nos altos dos montes, como 
no Monte Cassino, as Abadias, povo-
adas pelos monges, deram ao mundo 
medieval europeu seu modelo de nova 
civilização. Outrora, pagã; agora, cris-
tã, como completa Voegelin:

A pólis espiritual de São Bento, como 
parte do Império Cristão, é o símbolo 
da transição da antiga civilização me-
diterrânica para a civilização ociden-
tal: da pólis para o império territorial 
(e, mais tarde, o estado territorial); da 
civilização urbana para a civilização 
agrícola feudal; do mito pagão para o 
espírito de Cristo.

Fonte: mundoeducacao.uol.com.br

Regra de São Bento

história

https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/regra-sao-bento.htm


Imaculada em revista - 7

O processo de escuta para a As-
sembleia Eclesial da América La-
tina e do Caribe foi prorrogado 

pelo CELAM (Conselho Episcopal Latino-
-Americano) até o dia 30 de agosto. Com 
o lema “Somos todos discípulos missio-
nários em saída”, o evento acontecerá de 
21 a 28 de novembro de 2021, de forma 
presencial no Santuário de Nossa Senho-
ra de Guadalupe, na Cidade do México, e 
de modo remoto em outras localidades 
da América Latina e do Caribe.

O CDPA (Conselho Diocesano de Pasto-
ral Ampliado) reuniu no dia 4 de junho, 
de forma virtual, o bispo diocesano, co-
ordenadores leigos e padres assessores 
de pastorais e movimentos visando a or-
ganização e convocação dos diocesanos 
para elaboração de propostas à assem-
bleia. Mais informações aqui.

No dia 7 de junho, o Vicariato Epis-
copal para a Caridade Social organizou 
uma live com o bispo diocesano Dom 
Pedro Carlos Cipollini; o vigário episco-
pal para a Pastoral, Pe. Joel Nery; e o 
vigário para a Caridade Social, Pe. Ryan 
Holke, para apresentar os objetivos e 
o processo de escuta da assembleia. 
Assista aqui, na íntegra.

Como participar
O processo de escuta foi prorrogado 

até o dia 30 de agosto e será desen-
volvido através de atividades comuni-
tárias (pastorais, movimentos, grupos, 
associações) e contribuições indivi-
duais (leigos, sacerdotes, religiosos). 
Podem participar todas as mulheres 
e homens que compõem a Igreja na 
América Latina e no Caribe que quei-
ram contribuir com sua palavra e tes-
temunho através de três modalidades, 
todas disponíveis nos links: https://
assembleiaeclesial.com.br/escuta ou 
https://asambleaeclesial.lat/escucha/.

Conheça as três modalidades:
1. As comunidades ou grupos que se 
organizam para responder às pergun-
tas propostas no questionário para 
participação grupal.

2. Uma pessoa também pode carregar 
sua contribuição no módulo de partici-
pação pessoal. Nestas duas formas de 
participação existe a possibilidade de 
avançar pouco a pouco com sua contri-
buição (ou seja, entrar várias vezes até 
completar sua contribuição), de modo 
que se têm a opção de registrar par-

cialmente suas contribuições, e quando 
tiverem terminado, podem enviá-las de 
acordo com as funções da plataforma.

3. Uma terceira forma de participação 
é a organização e participação em fó-
runs temáticos (podem ser síncronos 
ou assíncronos, ou seja, em tempo 
real virtualmente ou durante um pe-
ríodo específico de tempo através de 
uma plataforma digital), nos quais se 
promove uma reflexão mais profunda 
sobre temáticas de especial preocupa-
ção e importância para nossa jornada 
como igreja latino-americana e caribe-
nha. Se o tema que se deseja refletir 
não está na lista oferecida pela pró-
pria Assembleia, é possível contatar 
a escucha@asambleaeclesial.lat para 
propô-lo e organizá-lo em conjunto. 

Acesse os dois documentos fundamen-
tais para orientar os passos neste pro-
cesso de escuta: o “Documento para 
o Caminho em direção à Assembleia 
Eclesial da América Latina e do Caribe”, 
que trata do conteúdo, e o “Guia Me-
todológico do Processo de Escuta do 
Povo de Deus”, que trata da forma.

Fonte: www.diocesesa.org.br

Etapa de escuta prorrogada até 30 de agosto

evento

https://www.diocesesa.org.br/2021/06/cdpa-inicia-preparacao-do-processo-de-escuta-para-assembleia-eclesial-da-america-latina-e-do-caribe/
https://www.youtube.com/watch?v=5hnj6wtkfcU
https://assembleiaeclesial.com.br/escuta
https://assembleiaeclesial.com.br/escuta
https://asambleaeclesial.lat/escucha/
http://escucha@asambleaeclesial.lat
https://asambleaeclesial.lat/wp-content/uploads/2021/04/documento-para-o-caminho-portugues.pdf
https://asambleaeclesial.lat/wp-content/uploads/2021/04/documento-para-o-caminho-portugues.pdf
https://asambleaeclesial.lat/wp-content/uploads/2021/04/documento-para-o-caminho-portugues.pdf
https://asambleaeclesial.lat/wp-content/uploads/2021/04/guia-metodolo%CC%81gico-do-processo-de-escuta-portugues.pdf
https://asambleaeclesial.lat/wp-content/uploads/2021/04/guia-metodolo%CC%81gico-do-processo-de-escuta-portugues.pdf
https://asambleaeclesial.lat/wp-content/uploads/2021/04/guia-metodolo%CC%81gico-do-processo-de-escuta-portugues.pdf
https://www.diocesesa.org.br/2021/06/assembleia-eclesial-da-america-latina-e-do-caribe-etapa-de-escuta-prorrogada-ate-o-dia-30-de-agosto/
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Paternidade responsável e o pesadelo do Shrek

No segundo filme da quadrilogia do Shrek, o ogro tem 
um pesadelo. A sequência é ótima, e reflete o medo de 
Shrek de ter sua rotina alterada pela possível chegada 

de muitos filhos.  No rito do matrimônio, os noivos prome-
tem receber os filhos que Deus lhes enviar. É um voto muito 
sério! Alguns noivos ficam apreensivos: “Serei capaz de ser 
pai/mãe de muitas crianças? Acho que não estou prepara-
do(a) para ter uma família numerosa...”. Case-se e diga SIM 
ao primeiro filho. Depois, você vê a situação da sua família 
no momento e decide conforme a luz da sua consciência.

A Igreja deve estar ao lado dos casais mais temerosos para 
fazê-los crescer em um caminho gradual. Não se deve parar 
no medo, mas sim caminhar para "superar cuidadosamente 
as dificuldades" (Familiaris Consortio, 34).

Então, seguir a consciência significa que qualquer coisa 
que eu decidir está ok? Não. Significa que você tem grandes 

chances de tomar a decisão certa sobre espaçar ou não a 
vinda de filhos:

• se - E SOMENTE SE - jamais deixar de lado a generosidade;

• sem perder de vista a fé na Providência (Mt 6, 25-34);

• tendo sempre no coração a moral católica e o ideal da 
família numerosa.

Quer saber mais?

O livro SAGRADA FAMÍLIA: Entre fraldas e anjos já está 
à venda nas diversas livrarias FÍSICAS E ONLINE, inclusive 
na Amazon!

Equipe Pascom

pastoral familiar

https://amzn.to/3nV3L8V
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O homem na lua
F az 52 anos que o primeiro homem 

pisou na Lua. Era 20 de julho de 
1969, 23h56 em Brasília, e meio 

bilhão de seres humanos acompanha-
ram a transmissão desse “salto” ao 
vivo pela televisão. É do astronauta 
americano Neil Armstrong a famosa 
frase “Um pequeno passo para o ho-
mem, um grande salto para a humani-
dade”, proferida enquanto ele descia 
do módulo aterrissado na superfície 
lunar, seguido pelo seu companheiro 
de missão Edwin "Buzz" Aldrin. E não 
foi apenas isso que disse o primeiro 
homem a pisar na Lua. Em seguida, 
Armstrong descreveu a superfície do 
satélite como empoeirada, como se 
fosse feita de carvão.  

A nave Apollo 11 foi lançada pelos Es-
tados Unidos em 16 de julho de 1969, 
levando consigo também o astronauta 
Michael Collins. E em pouco mais de 
três dias, alcançou a Lua. Enquanto 
Collins permaneceu em órbita, na nave 
principal, Armstrong e Aldrin desceram 
à superfície lunar a bordo do módulo 
Eagle. Os astronautas passaram qua-

se três horas caminhando sobre a Lua, 
fotografando e recolhendo amostras 
rochosas. Para marcar a presença do 
homem na Lua, foi deixada uma ban-
deira norte-americana, uma placa em 
que se pode ler "Aqui, Homens do Pla-
neta Terra colocaram os pés na Lua 
pela primeira vez. Viemos em paz em 
nome da humanidade". Após o sucesso 
da missão, a Apollo 11 retornou à Terra 
e pousou sobre o Oceano Pacífico em 
24 de julho de 1969.

O que pensam os que não acre-
ditam que o homem chegou 12 
vezes à Lua?

Teorias conspiratórias de diferentes 
níveis de complexidade estão a um 
clique do mouse. E, em tempos de fá-
cil propagação de fake news em redes 
sociais, ganham fôlego online. Muitas 
pessoas têm dúvidas legítimas e que-
rem entender, mas quando procuram 
pelo assunto na internet, acabam 
achando mais teorias da conspiração 
e ficando mais confusas ainda.

De tempos em tempos, diversas pes-
quisas de opinião são realizadas pelo 
mundo para medir o quanto as pesso-
as acreditam no sucesso das missões 
Apollo. 

Vamos aos fatos, portanto. Não tem 
conspiração. Até hoje, 12 pessoas pisa-
ram na Lua. Todos homens, todos norte-
-americanos. Na ordem: Neil Armstrong e 
Buzz Aldrin (Apollo 11, por 2h31, em 21 de 
julho de 1969); Pete Conrad e Alan Bean 
(Apollo 12, por 7h45, em 19 de novembro 
de 1969); Alan Shepard e Edgard Mitchell 
(Apollo 14, por 9h21, nos dias 5 e 6 de 
fevereiro de 1971); David Scott e James 
Irwin (Apollo 15, entre 31 e 2 de agosto 
de 1971, sendo que o primeiro caminhou 
em solo lunar por um total de 19h03 e o 
segundo, por 18h33); John Young e Char-
les Duke (Apollo 16, por 20h14, entre 21 e 
23 de abril de 1972); e Eugene Cernan e 
Harrison Schmitt (Apollo 17, por 22h02, de 
11 a 14 de dezembro de 1972).

Já olhou a lua hoje?

memória

20
jul

Equipe Pascom

https://www.youtube.com/watch?v=CtwSgvstl8c
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Arsênio pertencia a uma nobre e tradicional 
família de senadores, nasceu no ano 354 em 
Roma. Foi ordenado sacerdote pessoalmente 

pelo Papa Dâmaso. Em 383 o próprio imperador Teo-
dósio o convidou para cuidar da educação e formação 
de seus filhos Arcádio e Honório, em Constantinopla. 
Arsênio permaneceu na corte por onze anos, até 394. 
Enfim, conseguiu a exoneração do cargo e retirou-se 
para o deserto no Egito. Arsênio se tornou, então, um 
eremita, que eram cristãos que se isolavam no de-
serto, em oração e penitência, numa vida solitária e 
contemplativa como forma de servir a Deus. 

O seu refúgio, no deserto egípcio da Alexandria, 
era dos mais procurados pelos cristãos, que busca-
vam na sabedoria e santidade de alguns eremitas, 
conselhos e paz para as aflições da alma, mesmo 
que para isto tivessem que fazer longas e cansativas 
peregrinações. Mas a paz e a tranquilidade daqueles 
religiosos teve fim com a invasão de uma tribo das 
redondezas. Arsênio então abandonou o local. Entre 
434 e 450 viveu isolado, só nos últimos anos aceitou a 
companhia de uns poucos discípulos. Morreu em 450.

Fonte: emdefesadaigrejacatolica.webnode.com

Santo Arsênio 19
jul

santo do mês

Brígida Birgersdotter nasceu na Suécia, no ano 
de 1303, numa família real conhecida por ser 
bastante piedosa, sendo que desde criança 

teve uma educação cristã. Quando chegou à adoles-
cência foi prometida em casamento ao princípe de 
Nerícia, Wulfton. O desejo de Brígida era converter o 
seu esposo, que até então era pagão e vivia uma vida 
cheia de vícios. Com muitas orações e sacrifícios, a 
jovem conseguiu fazer o seu marido aceitar a palavra 
de Deus. No entanto, foi após a morte de Wulfton que 
Brígida, viúva e mãe de 8 filhos, começou o seu grande 
trabalho monástico em prol da evangelização. A futura 
santa fundou Ordens religiosas, uma feminina e outra 
masculina. Com o apoio do rei da Suécia também con-
seguiu construir ao longo de toda a Europa cerca de 
78 mosteiros. Santa Brígida faleceu em 23 de julho de 
1373, aos 71 anos, durante uma peregrinação à Terra 
Santa. Desde então, a Ordem fundada por ela passou 
a ser dirigida por sua filha, Catarina da Suécia, alcan-
çando notoriedade pelos anos futuros. O local onde 
residia em Roma foi transformado em um belíssima 
igreja dedicada a ela, na praça Farnese.

Fonte: emdefesadaigrejacatolica.webnode.com

Santa Brígida 23
jul

https://emdefesadaigrejacatolica.webnode.com/santo-do-dia-23-de-julho-santa-brigida/
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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 julho

PALAVRA DO PAPA

“Há outra força que se destaca na fragilidade da Eucaristia: a força de amar 
quem erra. É na noite em que ele é traído que Jesus nos dá o Pão da Vida. E a 
traição é a maior dor para quem ama. E o que Jesus faz? Ele reage ao mal com 
um bem maior. Quando recebemos a Eucaristia, Jesus faz o mesmo conosco: 
nos conhece, sabe que somos pecadores e sabe que erramos muito, mas não 
renuncia a unir sua vida à nossa. Ele sabe que precisamos, porque a Eucaristia 
não é o prêmio dos santos, mas o Pão dos pecadores”

(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 Papa Francisco enviou uma mensa-
gem em vídeo para os participantes 
do Encontro Internacional “A Ciência 

pela Paz” que se realiza nos dias 2 e 3 de 
julho por ocasião do Jubileu do Santuário de 
São Gabriel que se encontra ao lado do Ins-
tituto Nacional de Física Nuclear, organizado 
pela Universidade de Teramo. 

Em seguida recordou as palavras da Fratelli 
tutti: “É ‘urgente conhecer a realidade para 
construir juntos’. Também recordou que: “Ne-
nhum conhecimento científico deve caminhar 
sozinho e sentir-se autossuficiente. A realida-
de histórica é cada vez mais uma realidade 
única e deve ser servida pela pluralidade de 
conhecimentos que, em sua especificidade, 

contribuem para o crescimento de uma nova 
cultura capaz de construir a sociedade, pro-
movendo a dignidade e o desenvolvimento 
de cada homem e de cada mulher”.

Por fim, o Pontífice encoraja os presentes 
ao desafio: “Diante de novos desafios, a vo-
cês, queridos amigos da ciência, é confiada 
- sim, a vocês! - a tarefa de testemunhar que 
é possível construir um novo vínculo social, 
comprometendo-se a fazer a pesquisa cien-
tífica próxima de toda a comunidade, da lo-
cal à internacional, e que juntos é possível 
superar qualquer conflito".

NÃO PODE E NÃO DEVE HAVER OPOSIÇÃO ENTRE FÉ E CIÊNCIA

evento

Fonte: www.vaticannews.va

https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-06/papa-angelus-corpus-christi-eucaristia-pao-pecadores-santos.html
https://www.facebook.com/watch/imaculadaipiranga.org/
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-07/papa-francisco-cientistas-ciencia-pela-paz.html

