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principal

“Pois todos vós sois UM só em CRISTO JESUS” 
(Gálatas 3,28d)

Queridas irmãs, Queridos irmãos,

O inverno caminha para seu final e a primavera nos chama à es-
perança da vida que renasce. Supliquemos ao Senhor que a nova 
estação nos traga a vitória sobre a pandemia de COVID-19. Preci-
samos com urgência diminuir o número de contagiados e faleci-
dos (que, de fato, tem sido menor nos últimos dois meses, porém, 
muito longe de zerar). Em tempos pandêmicos, reconhecemos de 
forma inegável que nossa existência é frágil e que nossa vida é 
vulnerável. Que este aprendizado cotidiano nos permita viver com 
mais humildade e maior sabedoria.

E por falar em sabedoria, o mês de setembro, em nossa Igreja, é 
dedicado ao aprofundamento das Escrituras. Todos os anos, a Con-
ferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) nos propõe um livro 
da Bíblia a ser meditado, estudado, rezado e divulgado. Este ano, 
somos chamados a refletir a Carta do Apóstolo Paulo aos Gálatas. 
Nessa carta encontramos importantes ensinamentos para fortale-
cermos nossa vida cristã (pessoal, familiar e eclesial).

Portanto, exorto a tod@s @s paroquian@s a ler e estudar o tex-
to bíblico proposto por nossos bispos. Neste mês, no canal Youtu-
be do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo, será oferecido um 
minicurso com 5 aulas. Convido todos a acompanhar o minicurso, 
mas sobretudo a tomar o texto da Carta aos Gálatas e a fazer dele 
a sua leitura e meditação diária. Sob a graça e o impulso do Espírito 
Santo, cresçamos no amor a Deus e ao próximo e, assim, caminhe-
mos rumo à autêntica liberdade dos filhos e filhas de Deus. Por 
uma Igreja servidora e missionária, na alegria de sermos habitados 
pelo Espírito Divino, vivamos a fé operativa, a esperança perseve-
rante e a caridade oblativa (1Ts 3,1).

Pe. Boris A. Nef Ulloa
Pároco
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SETEMBRO,
MÊS DA BÍBLIA

A IGREJA NOS CONVIDA A CONHECER MAIS A FUNDO A BÍBLIA

E stamos em setembro, e no Brasil já é uma tradi-
ção que este mês seja lembrado como o “Mês da 
Bíblia”. Setembro foi escolhido pelos Bispos do 

Brasil como o Mês da Bíblia em razão da festa de São 
Jerônimo, celebrada no dia 30.

São Jerônimo, que viveu entre 340 e 420, foi o secretá-
rio do Papa Dâmaso e por ele encarregado de revisar a 
tradução latina da Sagrada Escritura. Essa versão latina 
feita por esse santo recebeu o nome de Vulgata, que, 
em latim, significa “popular” e o seu trabalho é referên-
cia nas traduções da Bíblia até os nossos dias.

Ao celebrar o Mês da Bíblia, a Igreja nos convida a co-
nhecer mais a fundo a Palavra de Deus, a amá-la cada 
vez mais e a fazer dela, a cada dia, uma leitura meditada 
e rezada. É essencial ao discípulo missionário o contato 
com a Palavra de Deus para ficar solidamente firmado 
em Cristo e poder testemunhá-Lo no mundo presente, 
tão necessitado de Sua presença. “Desconhecer a Escri-
tura é desconhecer Jesus Cristo e renunciar a anunciá-
-lo. Se queremos ser discípulos e missionários de Jesus 
Cristo  é indispensável o conhecimento profundo e vi-
vencial da Palavra de Deus. É preciso fundamentar nos-
so compromisso missionário e toda a nossa vida cristã 
na rocha da Palavra de Deus” (DA 247).

A Bíblia contém tudo aquilo que Deus quis nos comu-
nicar em relação à nossa salvação. Jesus é o centro e 
o coração da Sagrada Escritura. Em Jesus se cumprem 
todas as promessas feitas no Antigo Testamento para 
o povo de Deus.

Ao lê-la, não devemos nos esquecer de que Cristo é o 
ápice da revelação de Deus. Ele é a Palavra viva de Deus. 
Todas  as palavras da Sagrada Escritura têm seu sentido 
definitivo n’Ele, porque é no mistério de Sua Morte  e 
Ressurreição que o plano de Deus Pai para a nossa sal-
vação se cumpre plenamente.

Fonte: formacao.cancaonova.com

https://www.bibliacatolica.com.br/
https://formacao.cancaonova.com/biblia/estudo-biblico/setembro-mes-da-biblia/
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TUDO O QUE EU SEMPRE 
QUIS SABER, MAS TINHA 

VERGONHA DE PERGUNTAR.
Tema do mês:

POR QUE PRECISO FAZER 
ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO 

SACRAMENTO?

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 setembro

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:

Um estilo de vida ecossustentável 
(Universal)

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.facebook.com/imaculadaipiranga.org/
https://www.youtube.com/watch?v=IgZ0IlCzy7w
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Neste dia 15 de setembro, é comemorado o Dia de 
Nossa Senhora das Dores. A igreja católica fala 
que a Virgem Maria teve mais de um episódio de 

muito sofrimento. Porém o maior e mais doloroso foi a 
morte de seu filho Jesus Cristo. 

A igreja acredita que todo o sofrimento que houve na terra 
desde a criação de Adão, até o último homem a pisar na 
terra, não vai se comparar à dor de Nossa Senhora das Do-
res. Mesmo após a ressurreição de Cristo, Nossa Senhora 
sofreu com outras situações. O nome Nossa Senhora das 
Dores foi construído a partir das Sete Dores de Nossa Se-
nhora, que estão apresentadas abaixo:

1 - A profecia de Simeão

2 - Fuga da Sagrada Família para o Egito

3 - O desaparecimento de Jesus no Templo

4 - Assistir Jesus carregando a cruz

5 - Presenciar a crucificação de Jesus

6 - Maria recebe o corpo do Filho retirado da cruz

7 - O enterro e sepulcro de Jesus Cristo

Imagem de Nossa Senhora das Dores
Nossa Senhora das Dores é representada com um sem-
blante de dor e sofrimento, tendo sete espadas ferindo 
seu imaculado coração. Às vezes, uma só espada trans-
passa seu coração, simbolizando todas as dores que ela 
sofreu. Ela é também representada com uma expressão 
sofrida diante da Cruz, contemplando o filho morto. Foi 
daí que se originou o hino medieval chamado Stabat Ma-
ter Dolorosa (Estava a Mãe Dolorosa). Ela ainda é repre-
sentada segurando Jesus morto nos braços, depois de 
seu corpo ser descido da Cruz, dando assim origem à fa-
mosa escultura chamada Pietà.

Nossa Senhora das Dores, 
mãe de todos os homens
Foi aos pés da Cruz, quando Maria viveu a sua dor mais 
crucial, que ela recebeu do Filho a missão de ser a Mãe 
de todos homens, Mãe da Igreja (Corpo Místico), Mãe de 
todos os fiéis. Foi naquele momento de dor que Jesus 
disse a ela: Mãe, eis aí o teu filho (este filho está simbo-
lizando a todos os fiéis). Foi nesse mesmo momento que 
Jesus disse a São João, que ali representava a todos nós: 
Filho, eis aí tua mãe. É por isso que a devoção a Nossa 
Senhora das Dores se reveste de grande importância 
para todos os cristãos. 

NOSSA SENHORA DAS DORES

comemoração

Fonte: www.cliccamaqua.com.br

https://www.youtube.com/watch?v=RxAsDcXFbn0
http:///www.cliccamaqua.com.br/noticia/58087/dia-de-nossa-senhora-das-dores-conheca-a-historia-da-data-e-oracoes-que-podem-ajudar-a-curar-dores.html
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A Carta de Paulo aos Gálatas é um dos li-
vros que compõem o Novo Testamento e 
faz parte de uma das treze cartas escritas 

pelo apóstolo. Nos primeiros versículos da epís-
tola já encontramos uma declaração de autoria 
do próprio Paulo, além de sua menção a um gru-
po de pessoas que o acompanhava na ocasião 
em que a carta foi escrita. Provavelmente isso 
ocorreu em uma data próxima a sua terceira via-
gem missionária, entre 54 e 55 d.C., quando pas-
sou pela região da Galácia e Frígia.

Paulo se senta e escreve aos gálatas uma car-
ta espontânea, efusiva, severa, mas refletida. A 
carta aos gálatas é uma carta enérgica e bela, 
cheia de ensinamentos válidos para toda a Igreja 
em todos os tempos. É uma primeira revelação 
do genuíno evangelho de Paulo. Só Cristo basta! 
Em todas as cartas há uma saudação demora-
da, com elogios, expressões de oração e ação de 
graças. Nesta carta, não! Do endereço, ele já en-
tra no assunto de forma direta e em tom firme. 

Você já leu a Carta aos Gálatas? 
Clique aqui: www.liturgiacatolica.com

A Carta aos Gálatas
Em 2021, a Carta do apóstolo Paulo aos 
Gálatas foi o livro bíblico escolhido para 
iluminar nossa caminhada no mês da Bíblia

Setembro nos lembra...

especial

Vanusa cantando “As manhãs de setembro”; “September” de 
Earth, Wind and Fire; “Setember Morn” com Neil Diamond; 
“One September Day” de Nina Simone ou a voz maravilho-

sa de Frank Sinatra em “September Song”. Podemos também 
comemorar a chegada da primavera com suas flores coloridas 
ouvindo Tim Maia em “Primavera” e tantas outras belas canções 
que você pode relembrar clicando no nome de cada uma. 

Mas aqui na Pascom da Paróquia Imaculada Conceição, setembro 
também é mês de comemoração! Em 2016 ocorreu o lançamento 
de nosso primeiro Boletim! Duas páginas simples, tímidas, come-
morando “a Igreja em Saída” e com um pequeno calendário de 
atividades da Paróquia. Desde então, foram cinco anos intensos e 
hoje a nossa Revista é multimídia, com links para textos, músicas, 
filmes e o que mais a tecnologia nos permite.

Parabéns a todas as pastorais que contribuem para esse suces-
so! Parabéns a você, que nos lê com carinho. A Pascom agradece 
ao Pe. Boris Agustín Nef Ulloa pela criação e por ter acreditado 
na Pascom e incentivado essa jornada.

Deixamos aqui uma mensagem daquela primeira edição:

Alegria e fé

“O cristão não pode ser pessimista! Não pode ter uma cara 
de quem parece num constante estado de luto. Se estivermos 
verdadeiramente enamorados de Cristo e sentirmos o quanto 
Ele nos ama, o nosso coração se “ incendiará” de tal alegria 
que contagiará quem estiver ao nosso lado. ”

Francisco, Santa Missa na Basílica do Santuário Nacional de 
Nossa Senhora Aparecida (24 de julho de 2013)

https://www.liturgiacatolica.com/gl-1.html  
https://www.youtube.com/watch?v=-az59cJi9dE
https://www.youtube.com/watch?v=Gs069dndIYk
https://www.youtube.com/watch?v=WFnIqIlhZtY
https://www.youtube.com/watch?v=-45sBY4aZuE
https://www.youtube.com/watch?v=wte1uk4A5eU
https://www.youtube.com/watch?v=8D7yIqJIMwA
https://issuu.com/pimaculadaconceicaoi
https://www.youtube.com/c/grbsaojeronimo
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comemoração

A festa da exaltação da Santa Cruz se insere no calendário 
litúrgico desde longa data, e tem como sentido maior o de 
promover o reconhecimento do madeiro da Cruz como o 

instrumento de salvação do gênero humano, como sinal redentor 
de Cristo, como forma suprema pela qual Jesus, o Ressuscitado, 
quis fazer uso para nos mostrar a profundidade de Seu amor.

Sendo assim, revestida de vermelho, cor do martírio e da paixão, 
a Igreja, diferente do sentimento da Sexta-feira da Paixão, não 
olha a cruz como instrumento da morte e destruição do Filho de 
Deus, mas a olha como o sinal sagrado que é símbolo de nossa 
redenção e religião – o cristão tem na cruz a marca de sua vitória 
em Cristo.  No dia de hoje, a Igreja celebra o Cristo, que se ofe-
recendo como vítima de expiação de nossos pecados, deixa-se 
morrer para renascer. “Se o grão de trigo não morre, ele não pro-
duz frutos”, nos disse Jesus. Ao morrer na cruz, Jesus converteu o 
instrumento de morte usado pelos romanos em terreno fecundo 
onde nasceu o Amor eterno. Passando pela Cruz, Cristo Ressusci-
ta e, do madeiro de morte, renasce o sinal da vida!

Se, na Antiga Aliança, tinha sido dito que seria maldito todo o 
que fosse suspenso no madeiro, Jesus, Filho de Deus, inverte a 
profecia de maldição e passa a sinalizar a Cruz-madeiro como 
fonte de salvação. Sendo Deus, Jesus pode e fez da cruz um si-
nal de amor! Para o cristão de todos os tempos, a cruz sempre 
foi referência de sua fé. Ao marcar as igrejas com uma cruz, ao 

trazer para as paredes da casa o Crucificado, ao ter preso ao 
pescoço uma cruzinha de madeira ou metal, ao persignar-se 
com o Sinal da Cruz, enfim, seja qual for o gesto ou símbolo, 
a cruz para o cristão estará sempre em evidência, como que 
nos recordando o amor de Jesus por nós e a nos recordar que, 
pela vida, seguindo o Cristo, nós mesmos teremos que enfren-
tar nossas cruzes.

O sentimento que nos deve guiar hoje, dia do Triunfo e Exal-
tação da Santa Cruz, 14 de setembro, é aquele que nos projeta 
em direção a Deus Pai, que querendo ser amado, permitiu que 
o Verbo, Jesus Cristo, vivesse em nosso meio, assumisse nossa 
natureza, padecesse como homem injustiçado e morresse numa 
cruz por amor. Esta entrega absoluta de Deus em Jesus Cris-
to, cujas ações foram sempre inspiradas pelo Espírito de Deus, 
deve ser para nós fonte de inspiração de vida, no sentido de nós 
mesmos nos entregarmos por amor pela redenção e felicidade 
de nossos irmãos. Somente na cruz, entendemos a profundi-
dade do amor de Jesus por nós e pela humanidade. Somente 
mirando a Cruz, conseguiremos nós também ser um reflexo do 
amor de Deus para o mundo que nos cerca!

“Bendita e Louvada seja no Céu a Divina Luz, e nós também cá 
na terra, louvemos à Santa Cruz!”

Exaltação da Santa Cruz: festa da vitória do Amor

Fonte: www.a12.com

https://www.youtube.com/watch?v=ucwdV_hmItQ
https://www.a12.com/redacaoa12/espiritualidade/exaltacao-da-santa-cruz-festa-da-vitoria-do-amor
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O Amor Misericordioso de Deus
Amoris Lætitia  é o empenho da vida da Igreja em res-

ponder aos desafios e tribulações do tempo presente, 
com uma resposta catequética familiar que determina 

a linha da missão.

O amor é o fundamento que se expande na realidade da-
queles que se dão em matrimônio e na vivência da família 
como um profundo processo de desenvolvimento. Nesse 
aspecto cremos que cada dia conjugamos na alegria do co-
ração de Deus, pela força da sua Palavra, uma nova experi-
ência que enriquece, tanto o matrimônio, como as famílias 
e suas relações. A alegria da experiência proporciona um 
intervalo entre tempo e espaço que reconfigura a pessoa 
em suas verdadeiras dimensões e faz dela o que ela verda-
deiramente é, um dom da graça de Deus.

A aposta pela descoberta da Individuação ajuda cada um a 
entender e perceber a riqueza da existência que é concedida 
pelo próprio Senhor para que cada pessoa seja conduzida 
pela ação da palavra a fim de que o “amor entre vós e para 
com todos aumente e transborde sempre mais” ( 1Ts. 3,12).

Confirmados então pela ação de Deus que nos conduz à 
perfeição e nos redireciona num sentido mais pleno e amplo 
da nossa vida, cremos que a família torna-se “um bem para 
a Igreja” (A. L. 87), e é possível com o Papa Francisco perce-
ber e entender que na beleza de sempre, como numa “Igreja 
doméstica” , desenvolve e se aprimora numa profunda “ex-
periência eclesial de comunhão” (A.L. 86). 

Agradeço a Deus toda a oportunidade de ser e estar 
em família, num relacionamento doméstico que me e nos 
educou para a experiência da fé, sem os limites territo-
riais e circunstanciais do tempo e do espaço. Muitas ve-
zes somos limitados por conceitos e preconceitos. Deus 
nos ajude a estudar, discernir e ultrapassar mecanismos 
de infantilismo e dominação, para estabelecer cada vez 
mais uma escola de comunhão e de criatividade, que aju-
de a pessoa humana a descobrir que, no relacionamento 
familiar, o que acontece de verdade é um reflexo do mis-
tério da Santíssima Trindade. 

Seja nossa oferta generosa para concretizarmos a ex-
periência do viver como pessoa amada, na igreja domés-
tica da nossa história, aprendendo a ser família e acima 
de tudo a amar. “É aqui que se aprende a tenacidade e a 
alegria no trabalho, o amor fraterno, o perdão generoso e 
sempre renovado, e sobretudo o culto divino, pela oração 
e pelo oferecimento da própria vida” (A.L. 86). Deus vos 
e nos conceda nessa oferta de amor, saber esperar, criar 
e ampliar nossas alegrias de vivência fraterna e generosa 
em nossas famílias. Que o texto de Amoris Lætitia , traga a 
cada um o dom da pertença e do desenvolvimento maduro, 
de uma oferta generosa e paciente para formarmos cada 
vez mais a grande família de Deus para a humanidade. 

Forte abraço.

ensino

Pe. Frei José Maria Mohomed Junior

https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-08/amoris-laetitia-amor-fecundo0.html
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Setembro é o mês da Bíblia e pensamos em apresentar um de 
seus livros – o Livro dos Salmos. Composto por 150 salmos 
é o livro mais extenso da Bíblia. Salmo é uma palavra de 

origem grega que significa “oração cantada e acompanhada de 
instrumentos musicais”. Alguns salmos indicam como eram can-
tados depois que surgiram, apontando até a melodia.

Trata-se de rica coleção de orações e apesar de serem muito 
antigos, são capazes de falar à alma dos homens de todos os 
tempos e lugares. Nasceram em ambiente judaico, foram escritos 
originalmente em hebraico e são frutos da espiritualidade judai-
ca, mas se tornaram patrimônio universal. Os salmos são poesia.

Jesus sem dúvida rezou os salmos (Mc 12, 36; Mt 27, 46; Lc 23, 46). 
Todo menino judeu aprendia a memorizar essas orações que 
eram o que havia de mais precioso no tesouro espiritual do povo 
de Deus. Os primeiros cristãos valorizavam enormemente o livro 
dos Salmos. Ao longo do tempo as comunidades cristãs transfor-
maram esse livro no seu livro predileto de orações. A numeração 
dos Salmos varia, dependendo de onde foi traduzida a Bíblia: do 
latim ou do hebraico. 

É impossível saber quando surgiram os Salmos. Eles nasceram no 
seio da cultura judaica e foram transmitidos, de geração em ge-
ração, pela oralidade. Eram orações espontâneas que narravam 
experiências cotidianas de um povo em relação a seu Deus. 

Composto durante um período de aproximadamente 600 anos, 
os Salmos não são todos iguais. Segundo os estudiosos, podem 
ser agrupados em 05 unidades: a dos Hinos, a dos Salmos Indivi-
duais, a dos Salmos Coletivos, a dos Salmos Reais, e a dos Salmos 
Didáticos. Quanto à autoria, também não há muito a esclarecer. 

Apesar de em nossas Bíblias constarem 73 Salmos atribuídos a 
Davi, isso não significa que o autor seja o rei de Judá. Naquele 
tempo, e naquela cultura, costumava-se atribuir a autoria de par-
tes da Bíblia a personagens famosas. Como Davi era lembrado 
como um homem de oração, não é difícil imaginar que a maioria 
dos Salmos tenha sido atribuída a ele.

À medida que iam sendo escritos, os Salmos sofriam adaptações. 
Antes de fazerem parte do Livro dos Salmos, tal como hoje é co-
nhecido, muitas dessas orações pertenciam a coleções menores. 
Alguns estudiosos judeus as reuniram e formaram o Livro dos 
Salmos. Acreditamos que, neste momento de pandemia em que 
vivemos, as famílias brasileiras deveriam buscar o Livro dos Sal-
mos e aprender dele a cantar a esperança e anunciar a fé. 

Como o papa Francisco nos lembra na Exortação Apostólica Amo-
ris Laetitia, 16, “O que ouvimos e aprendemos e os nossos an-
tepassados nos transmitiram, não o ocultaremos aos seus des-
cendentes; tudo contaremos às gerações vindouras: as glórias do 
Senhor e o seu poder, e as maravilhas que Ele fez. Ele estabeleceu 
um preceito em Jacó, instituiu uma lei em Israel. E ordenou aos 
nossos pais que a ensinassem aos seus filhos, para que as gera-
ções futuras a conhecessem e os filhos que haviam de nascer a 
contassem aos seus próprios filhos.” (Sl 77,3-6). E é exatamente 
por isso que as famílias são chamadas “o lugar onde os pais se 
tornam os primeiros mestres da fé para seus filhos”.

Que as famílias possam rezar os Salmos e renovar, diariamente, a 
fé, a esperança e o amor. Pois, se somos cristãos, acreditamos na 
vida humana e no Cristo, que se encarnou para manter viva a es-
perança de que todos tenham vida e a tenhamos em abundância.

Rezar os Salmos em família

pastoral familiar

Sonia Maria e José Carlos Bodon

https://www.youtube.com/watch?v=wWe0ixpq05s
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Nascida em Palermo, em 1130, sendo seu pai 
Sinibaldo, descendente de Carlos Magno. 
Quando tinha quatorze anos, a Santíssima 

Virgem apareceu-lhe e aconselhou-a a deixar o 
mundo. Rosália foi então viver numa gruta no mon-
te Quisquita durante alguns meses, e depois foi 
para o cimo do monte Pellegrino onde acabou por 
escolher este lugar até o fim de sua vida como lu-
gar de retiro. Durante seus últimos dezesseis anos 
de vida, Rosália levou uma vida de dura penitência 
sendo alimentada miraculosamente pela Eucaristia. 
Morreu no ano de 1160, com a idade de 30 anos.

No Século XVII foram encontrados os restos mor-
tais de Santa Rosália, mas os ossos recolhidos em 
uma gruta escavada entre as rochas não traziam 
inscrição. Em 25 de agosto de 1624, quarenta dias 
após a descoberta dos ossos, dois pedreiros acha-
ram, numa gruta, uma inscrição latina muito rudi-
mentar que dizia: “Eu, Rosália Sinibaldi, filha das 
rosas do Senhor, pelo amor de meu Senhor Jesus 
Cristo, decidi morar nesta gruta de Quisquina.” Con-
firmando assim as tradições orais da época.

Fonte: santo.cancaonova.com

Santa Rosália 4
set

santo do mês

Foi um exemplar cristão que viveu no sul da 
Itália e no fim do primeiro milênio. Nilo, cha-
mado o Jovem, fazia parte de uma nobre fa-

mília de origem grega, por isso foi considerado o 
último elo entre a cultura grega e a latina. 

Era casado e funcionário do governo de Constan-
tinopla, mas com o nascimento de uma filha acabou 
viúvo; depois, descobriu sua vocação à vida monás-
tica, segundo a Regra de São Basílio.

Seu testemunho atraiu muitas pessoas, tendo as-
sim a felicidade de fundar vários mosteiros no Sul 
da Itália, com o cotidiano pautado pelo trabalho e 
oração. No trabalho, além da agricultura, transcre-
via manuscritos antigos, introduziu um sistema ta-
quigráfico (ítalo-grego) e compôs hinos sacros.

São Nilo realizou várias romarias aos túmulos dos 
santos Pedro e Paulo, aproveitando para enriquecer 
as bibliotecas de Roma, até que, a pedido de Gre-
gório, Nilo fundou um mosteiro em Grottaferrata, 
perto de Roma. Morreu com noventa e cinco anos 
de idade, no dia 25 de setembro de 1005.

Fonte: santo.cancaonova.com

São Nilo 12
set

https://santo.cancaonova.com/santo/santa-rosalia-levava-uma-vida-de-penitencia/
https://santo.cancaonova.com/santo/sao-nilo-fundou-um-mosteiro-em-grottaferrata/
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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 setembro

PALAVRA DO PAPA
"As palavras das Sagradas Escrituras não foram escritas para permanecer 

presas nos papiros, nos pergaminhos ou no papel, mas para serem recebidas 
por uma pessoa que reza, fazendo-as brotar no próprio coração. A palavra 
de Deus chega ao coração. A oração é um diálogo com Deus. Aquele versículo 
da Bíblia foi escrito também para mim, há muitos séculos, para me trazer 
uma palavra de Deus. Foi escrita para cada um de nós. A Palavra de Deus, 
impregnada do Espírito Santo, quando é recebida com o coração aberto, não 
deixa as situações como antes. Muda alguma coisa." 

(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 significado da palavra Ipiranga já recebeu 
diversas modificações e prevalece "água 
vermelha" - também "água barrenta". Os 

primeiros registros que se têm da região do Ipi-
ranga remontam a 1510, época em que João Rama-
lho habitava, juntamente com os índios Guaiana-
zes, a margem direita do Ribeirão Guapituva até a 
aldeia do cacique Tibiriçá.

Com as várias doações de terras que se sucede-
ram, o local conhecido por Ipiranga ganhou relativa 
ocupação branca. Até o final do século XVI, a terra 
de Piratininga já contava com uma comunidade de 
aproximadamente 1500 pessoas, que se estendiam 
por toda a colina ribeirinha do Tamanduateí e com 
localização privilegiada - no caminho do mar.

O principal fato histórico ocorrido no bairro do 
Ipiranga é a Proclamação da Independência do 
Brasil, em 7 de setembro de 1822, por Dom Pedro I, 
às margens do Ribeirão Ipiranga - fato este citado 
na primeira estrofe do Hino Nacional brasileiro e 
que leva o nome da região a toda a nação.

É tradicional a organização dos festejos do bair-
ro com desfiles, escolha de Miss, shows e a parti-
cipação ativa das entidades da região com mui-
ta alegria. Mas com a pandemia a comemoração 
deste ano será on-line, com o DJ Topo, preservan-
do a vida e a segurança da população. Acompanhe 
nossas redes sociais para os detalhes e participe.

Ipiranga:
437 anos de história

comemoração

Fonte: ipiranganews.inf.br

https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-01/papa-francisco-audiencia-geral-oracao-biblia-sagradas-escrituras.html
https://www.facebook.com/watch/imaculadaipiranga.org/
https://ipiranganews.inf.br/ipiranga-vai-comemorar-437-anos-de-historia-com-live-musical/

