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principal

Por uma Igreja Sinodal:  
participação, comunhão e missão!

Querid@s paroquian@s,

Celebrar, com profundidade e autenticidade, as festas e sole-
nidades litúrgicas de Todos os Santos, dos fiéis defuntos (Fina-
dos) e Cristo Rei e Senhor do Universo nos coloca no coração de 
nossa fé cristã. Nos convida a refletir como vivemos o cotidiano, 
quais são nossos sonhos, onde está nosso tesouro, o que bus-
camos, o que dá sentido à nossa vida pessoal, familiar, eclesial 
e civil? Em outras palavras: qual é o grau de comunhão que te-
mos com Cristo e quanto essa comunhão nos impulsiona a viver 
os valores evangélicos em nossas relações humanas.

O Papa Francisco tem nos exortado a redescobrir as consequên-
cias sociais de nossa fé cristã (EG 176-258). Nessa perspectiva, a 
Jornada Mundial dos Pobres nos desafia a sair de uma fé in-
timista e individualista para abraçar de forma crescente uma 
experiência religiosa marcada pela compaixão, solidariedade e 
compromisso social, na promoção da paz e da justiça.

Com alegria caminhemos na participação, comunhão e missão 
para glória de Deus e para o bem de todos! Que o Espírito do Se-
nhor nos conduza! Amém!

Pe. Boris A. Nef Ulloa
Pároco

editorial
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V JORNADA MUNDIAL
DOS POBRES

Há cinco anos, a Igreja do mundo inteiro é convidada a celebrar o Dia Mun-
dial dos Pobres, instituído pelo Papa Francisco, em 20 de novembro de 
2016, na conclusão do Ano Santo Extraordinário da Misericórdia. A ação 

convida a comunidade cristã e as pessoas de boa vontade a estarem com as 
pessoas escutando, tocando, refletindo, rezando e agindo, diante da situação 
de empobrecimento. No Brasil, adotou-se o tema: “Sentes compaixão?”, um 
convite a não ter indiferença frente ao sofrimento das pessoas em situação de 
vulnerabilidade e à crescente pobreza socioeconômica que assola mais 51,9 
milhões de brasileiros e brasileiras. O lema bíblico que inspira a celebração 
desta edição é: “Sempre tereis pobres entre vós”, extraído de Mt. 14, 7. E op-
tou-se por fazer não apenas um evento de lançamento, mas oferecer a possi-
bilidade de um itinerário e um processo para não apenas chamar a atenção, 
mas provocar a ações solidárias aos empobrecidos. As próximas atividades da 
jornada estão no calendário abaixo.

Calendário Jornada Mundial dos Pobres 2021 no Brasil

7 a 14 de novembro
Semana nacional do gesto concreto da JMP 2021

13 de novembro
Celebração Eucarística às 7h
Capela Nossa Senhora Aparecida na sede da CNBB, em Brasília-DF
transmitida ao vivo pela Tvs Católicas

14 de novembro
Dia Mundial dos Pobres: Manifesto pela Vida
Formato texto e vídeo, áudio

Pedagogia do Papa Francisco

O bispo-auxiliar do Rio de Janeiro e secretário-geral da CNBB, dom Joel Portella 
Amado, afirmou que as Jornadas Mundiais dos Pobres, já na sua quinta edição, 
fazem parte de uma pedagogia do Papa Francisco. “O Papa não propõe um 
caminho, mas aponta processos que vão amadurecendo com o tempo e nos 
convida para que o Evangelho seja melhor vivido. Na medida que o Espírito 
Santo age, vamos aprendendo”, disse.

Baixe AQUI a Cartilha: 

Tereza de Jesus: Doutora 
da Igreja, reformadora do 

Carmelo

https://drive.google.com/drive/folders/11p5dV665BBMEqMl0HdcHH4HuvjjB3VOS


4 - Imaculada em revista

TUDO O QUE EU SEMPRE 
QUIS SABER, MAS TINHA 

VERGONHA DE PERGUNTAR.

Tema do mês:
É PECADO FAZER TATUAGEM?

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 novembro

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:

As pessoas que sofrem de depressão 
(Universal)

Rezemos para que as pessoas que sofrem de depressão ou 
de stress encontrem nos outros um apoio e uma luz que as 
abra à vida.

pastoral

Hora Santa do Apostolado da Oração

https://www.facebook.com/imaculadaipiranga.org/
https://www.youtube.com/watch?v=2FzZnDvEeII
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Apresentação da 
Santíssima Virgem Maria
Embora a Sagrada Escritura silencie 

sobre o nascimento de Nossa Se-
nhora, a tradição nos diz que seus 

pais eram Joaquim e Ana, cujos nomes 
significam respectivamente “prepara-
ção do Senhor e Graça.” Poderíamos 
dizer que o nascimento da Santíssima 
Virgem Maria foi um dos aconteci-
mentos mais belos da história. Ana e 
Joaquim não tinham filhos e isso era 
motivo de desgosto para um casal tão 
religioso e tão cumpridor dos preceitos 
e das leis. Oraram com tanta convicção 
e fé, que o Senhor os ouviu e os aben-
çoou grandemente: Ana estava grávida 
e, para manifestar gratidão e reconhe-
cimento, ofereceram o fruto de suas 
entranhas como consagrado a Deus.

Quando a menina nasceu, deram-lhe 
o nome de Maria Soberana, seus pais 
acalentavam o sono da pequena-prin-
cesa, tão esperada e tão prometida: 
diz-se que os anjos de Deus monta-
vam guarda junto ao seu berço. Com 
o nascimento de Maria cumpria-se a 

profecia de Isaias que diz: “Da cepa 
dez vezes secular de Jessé, da raiz de 
Davi, brotará um novo ramo!…” e desse 
ramo, mais tarde, brotará o verbo en-
carnado, o Filho de Deus. Quando a Vir-
gem Maria atingiu a idade de três anos, 
seus pais decidiram levá-la a Jerusa-
lém para cumprimento da promessa. 
Joaquim e Ana, com os corações aper-
tados, carregavam nos braços o taber-
náculo do altíssimo. 

A razão de suas alegrias seria con-
sagrada ao dispensador das mesmas: 
Maria era a toda de Deus! Ana, plena-
mente convicta de sua decisão, disse 
ao sacerdote Zacarias, no templo: “Re-
cebei-a e a conduzi nos sacrais do Tem-
plo do Senhor, e guardai-a. Ela me foi 
dada em fruto e prometida conduzi-la 
com alegria, a Ele, com fé!”. A pequena 
Maria beija com afeição e carinho as 
mãos de seus pais, implorando suas 
bênçãos, e, com um último aceno, sobe 
decidida, pelas mãos de Zacarias, os 15 
degraus do templo. Zacarias sente em 

seu coração um transbordar de alegria 
e um pulsar de esperança. No templo, 
Maria seria educada na fé e nos princí-
pios e com as outras meninas zelariam 
pela Glória de Deus. O próprio Deus ce-
lebrou aquele dia memorável em que 
a viu entrar no templo, pois nunca se 
havia apresentado uma criatura Ima-
culada. A festa da apresentação da Vir-
gem Maria é uma das festas litúrgicas 
bizantinas que coincide com o calen-
dário Romano. O oriente foi o primeiro 
a celebrar tal festa em 1143 no tempo 
do Imperador Manuel Commeno. No 
Ocidente, a comemoração foi oficiali-
zada no calendário litúrgico pelo Papa 
Gregório XI em 1373. “Tu és o oráculo 
dos profetas, a glória dos apóstolos, 
o orgulho dos mártires e a renovação 
de todos os mortais, ó Virgem Mãe de 
Deus. Por isso honramos a tua entrada 
no templo do Senhor…”.

comemoração

Fonte: soucatequista.com.br

https://www.youtube.com/watch?v=V0NeZg6a2Vw
https://soucatequista.com.br/apresentacao-da-santissima-virgem-maria.html
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Pastoral do 
Empreendedor 
A Paróquia Imaculada Conceição – Ipiranga informa que a Mis-

sa do Empreendedor com a benção das velas será manti-
da no primeiro domingo de cada mês, às 17h. Após término 

de cada missa será realizada a reunião com empreendedores para 
fortalecimento e troca de experiências. Sabemos que o progresso 
econômico e social depende da atuação de líderes empreendedo-
res. Hoje com a pandemia temos, além da crise política e econômica; 
altos Índices de desemprego; crescimento do empreendedorismo 
por necessidade; dificuldade de manutenção das microempresas e 
empresas familiares. Portanto, se faz urgente a união de nossos em-
preendedores católicos para um novo caminhar, com atuação mais 
significativa e colaborativa para a formação de uma sociedade mais 
justa e fraterna, calcada em valores e princípios ético-cristãos.

Saiba mais:
Para participar ou abrir uma 
Pastoral do Empreendedor em sua paróquia: 
Cristina – coordenadora (11) 97329.0466
Secretaria Imaculada: (11) 2914-4066
www.pastoraldoempreendedor.imac@gmail.com
Site: pastoraldoempreendedor.org.br

pastoral

http://pastoraldoempreendedor.org.br
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Ser santo hoje é possível?
Todos nós somos chamados à santidade. Esse é o pon-

to principal da nova Exortação Apostólica Gaudete Et 
Exsultate (Alegrai-vos e exultai).

No mundo de hoje, de muitos riscos, desafios e oportuni-
dades, são inúmeros os caminhos que nos afastam de Jesus 
Cristo. Mas, por amor e misericórdia divina, todos somos 
chamados a sermos santos, vivendo e testemunhando o 
amor de Deus no dia a dia.

Como Deus chama?

Quantos homens e mulheres são verdadeiros testemunhos 
de uma vida santa?

Muitos daqueles que vivem perto de nós são um reflexo da 
presença de Deus, verdadeiros sinais de santidade que o Se-
nhor nos apresenta durante a caminhada. Como ressaltou o 
Papa Francisco na nova exortação apostólica, para ser santo 
não é necessário ser bispo, sacerdote, religiosa ou religioso.

“Gosto de ver a santidade no povo paciente de Deus: nos 
pais que criam os seus filhos com tanto amor, nos homens e 
mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa, nos 
doentes, nas consagradas idosas que continuam a sorrir.”

Portanto, fica a dica:

É uma consagrada ou um consagrado? 
Seja santo, vivendo com alegria a sua doação.

Está casado? 
Seja santo, amando e cuidando do seu marido ou 
da sua esposa e dos seus filhos.

É um trabalhador? 
Seja santo, cumprindo com honestidade e 
competência o seu trabalho a serviço dos irmãos.

É mãe ou pai, avó ou avô? 
Seja santo, ensinando com paciência as crianças 
a seguirem Jesus.

É uma autoridade pública? 
Seja santo, lutando pelo bem comum e 
renunciando aos seus interesses pessoais.

reflexão

Fonte: www.a12.com

https://www.a12.com/redentoristas/vocacional/noticias/ser-santo-hoje-e-possivel
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https://docs.google.com/forms/u/0/d/1tjzg5q9p9JuMA_x1y3mxERcy1eVzDUgXbeCgU6m7rRc/viewform?edit_requested=true
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O Cristianismo nasceu embebido pela vida, morte e 
ressurreição de Jesus, o Cristo Senhor. O ápice da 
vida do filho de Deus foi sentir em sua carne a frieza 

da morte. Sem dúvida, ao doar amorosamente sua vida na 
cruz, Jesus viveu em sua própria carne a experiência da 
morte. Ele morreu realmente. Mas a Graça de Deus, con-
firmando a mensagem e o testemunho de vida de Jesus, o 
ressuscitou dos mortos e garantiu, assim, a todos os fiéis 
que nele depositam suas esperanças, a possibilidade de 
transcender também a fase finita da vida e alcançar a ple-
nitude da personalidade e potencialidades humanas, na 
realidade de fé que chamamos de Vida Eterna.

Desde muito cedo o Cristianismo celebrou os fiéis que morre-
ram unidos à sua comunidade de fé. Os mártires eram vene-
rados nos locais de seu martírio e as primeiras construções 
genuinamente cristãs foram monumentos em homenagem 
a estes heróis da fé. Além disso, as perseguições imperiais 
obrigavam os cristãos a se refugiarem em catacumbas para 
celebração dos exercícios litúrgicos. E as catacumbas nada 
mais eram que os primeiros cemitérios cristãos.

Os mais antigos sacramentários romanos atestam o uso 
de missas pelos defuntos. O costume de rezar pelos mor-
tos em celebrações específicas parece ter surgido pelo 

fato de que não era possível realizar exéquias dos cristãos 
no momento da morte, tamanho o medo da perseguição 
pagã. Assim, dias depois do fato, geralmente uma semana 
ou mesmo trinta dias, a comunidade reunia-se para as de-
vidas homenagens ao falecido e aos familiares.

No dia de Finados, não festejamos a morte. Seria uma ig-
norância e uma contradição. Celebramos, sim, nossa fé na 
ressurreição e a esperança do encontro na morada que 
Jesus nos preparou, no seio amoroso de Deus. A comemo-
ração dos fiéis defuntos é uma oportunidade ímpar para 
agradecer a Deus pela existência daqueles que nos pre-
cederam e, de certa forma, participaram da construção de 
nossa própria história.

As celebrações litúrgicas do dia de finados são comedidas 
e cercadas de um clima de saudade e tristeza.

Vale a pena recordar que a celebração de Finados marca a 
esperança cristã na Ressurreição e deve ser iluminada por 
aquela alegria que marca a fé cristã. Portanto, evite-se o 
clima de luto nas celebrações.

O sentido litúrgico do Dia de Finados
Entenda mais sobre este dia tão rico para a terra e para o Céu.

comemoração

Fonte: comshalom.org

https://comshalom.org/o-sentido-liturgico-do-dia-de-finados/
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Fazer juntos
O utro dia estava numa conversa, éramos 3 e falávamos 

sobre várias coisas e nesse diálogo amigo e generoso, 
uma inspiração, para responder uma única pergunta, 

diante de inúmeros desafios, feridas, descompassos da vida, 
como continuar fazendo juntos. Na verdade, ainda hoje e mais 
do que antes, inúmeras coisas estão acontecendo, porém, 
três são complicadas de serem transformadas, mas vamos lá, 
trabalhemos diante do formalismo, intelectualismo e imobi-
lismo, que têm parado tantas pessoas diante do desafio de 
seguir a inspiração perante aquilo que o Espírito de Deus faz 
germinar e acontecer através de cada pessoa.

O convite ao silencio e à escuta, feito no bate-papo, seja da 
pessoa, bem como da Palavra que gera profunda mobilidade 
na vida, foi indicando o processo a ser percorrido. O caminho 
nesse aspecto foi acontecendo, e aquilo que parecia feito 
de inúmeras perguntas, gerou uma aproximação tão singela 
e simples, que até parecia humana, e, de tão humana, foi se 
revelando divina. E continuamos fazendo juntos, às vezes 
misturado, com o papel e a caneta, outra vez, nas palavras 
pronunciadas, mas nunca alterando o caminho percorrido.  
O tempo passou, não sei se um dia, um minuto, ou uma 
hora. Que importa. O espaço que parecia vazio, ficou reple-
to de uma nova experiência que consiste em amor. O diá-
logo no intervalo entre tempo e espaço ganhou uma nova 
dimensão, de eternidade relativa neste viver, que me deu 
a característica de poder celebrar esse outro, presente em 
minha vida, como um profundo dom misericordioso. Aquilo 
que parecia uma pergunta sobre “caminhar juntos” foi se 
transformando em juntos estarmos, para caminhar e cele-

brar um amor misericordioso, que só é possível ser vivido 
na escuta e na acolhida da outra pessoa. A alegria vivida foi 
dissipando os obstáculos encontrados, se eram de estrutu-
ras ou de vínculos pessoais, eu não, simplesmente entendi 
que as novas perspectivas que o Espírito trazia e perpas-
sava, naquele momento, continuaram ressonando como um 
fruto que continuou sendo compartilhado e celebrado nos 
intervalos da existência. O nosso fazer junto entre amigos 
e irmãos mostrou então que agir e fazer juntos devem gerar 
sempre mais uma capacidade nova de “fazer germinar so-
nhos, suscitar profecias e visões, fazer florescer a esperança, 
estimular confiança, faixar feridas, entrançar relações, res-
suscitar uma aurora de esperança, aprender uns dos outros 
e criar um imaginário positivo que ilumine as mentes, aqueça 
os corações”. (doc. Prep. Sínodo, 32)

Hoje, agradecido aos amigos e irmãos que Deus me ofere-
ceu nesses dias, creio que, mesmo nos “descompassos de 
Emaús”, fazendo juntos foi muito melhor e extremamente 
edificante descobrir novamente que a capacidade de experi-
mentar Deus agindo em nós me tornou mais fecundo em mim 
e me deu a chance de entender que neste tempo e espaço o 
intervalo me ofereceu um novo jeito de ser. A Mesa nos uniu, 
o Pão foi partilhado, o Amor rememorado e a Missão, com-
partida em misericórdia, abriu nosso olhar para aquele que 
nos ensinou a fazer juntos. 

Abs do Jr.  

Pe. Frei José Maria Mohomed Junior

reflexão
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Família e Tecnologia
O Brasil é um dos países que mais passa tempo diante 

da tela no mundo. A maioria dos usuários do What-
sapp está no país, e uma pesquisa recente mostrou 

que os brasileiros estão entre os que gastam mais tempo 
em visitas às redes sociais.  E as nossas crianças e adoles-
centes estão no topo dessas listas.

Ninguém irá negar que a tecnologia é um recurso impor-
tantíssimo para o desenvolvimento social e econômico no 
mundo contemporâneo. O problema é que o uso excessivo 
das telas e da internet leva a diversos distúrbios, tais como 
alienação humana, amnésia digital, ansiedade, compulsão e 
depressão, déficit de atenção, demência digital, nomofobia, 
transtornos urbanos, visão comprometida, sono sem qua-
lidade, obesidade, entre outros. Sem contar a exposição a 
crimes virtuais, como abuso, pornografia infantil e outras 
práticas que podem deixar a vida de um adolescente marca-
da para sempre, já que a “nuvem” nunca esquece...

Nesse contexto, as famílias precisam se fortalecer para 
lidar com essa nova realidade. Pais e mães precisam co-
nhecer os riscos e sintomas do uso imoderado e até do 
vício na internet, recuperando a sua função de guardiães e 
orientadores de seus filhos. Não basta saber que a crian-
ça está “segura” no seu quarto, porque agora o inimigo 
pode estar se escondendo lá dentro, quando um telefone 
ou computador são conectados à rede. A nossa responsa-
bilidade sobre quem os nossos filhos encontram, e o que 
fazem, se estende ao mundo virtual.

Somente vínculos familiares fortalecidos e práticas do mun-
do “real” podem criar um ambiente no qual as crianças se-
rão protegidas e terão alterativas saudáveis. Recursos es-
tão disponíveis para ajudar os responsáveis, por exemplo, 
no site www.dependenciadeinternet.com.br (do Instituto de 
Psiquiatria do Hospital das Clínicas) e no projeto Reconecte 
(reconecte.mdh.gov.br), do Governo Federal.

pastoral familiar

Gustavo Adolfo P. D. Santos

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=uUHLa4HBwG8&feature=emb_logo
http://www.dependenciadeinternet.com.br
http://reconecte.mdh.gov.br
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ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066

E le é natural de Tiana, na Capadócia. Foi um 
médico cristão e que foi martirizado duran-
te a perseguição de Diocleciano. Orestes, ao 

contrário dos médicos pagãos, não aceitava a ma-
gia feita por seus colegas como tratamento. Orestes 
cuidava de todos os seus pacientes sem distinção de 
raça, credo ou riqueza, aceitando, como pagamento 
por seus serviços profissionais, o que eles fossem 
capazes de dar, muitas vezes trabalhando de graça e 
doando roupas, alimentos e remédios para os pobres.

Uma vez que muitos de seus pacientes, fascinados 
por sua fé e sua caridade, converteram-se ao cris-
tianismo, ele foi acusado de não reconhecer a di-
vindade do imperador. Assim, foi denunciado como 
cristão e promotor da nova fé e condenado à morte. 
Mas antes foi torturado com pregos e arrastado por 
um cavalo. No final, com o cadáver desfigurado, foi 
atirado num rio, que devolveu seu corpo refeito e 
coberto com uma magnífica túnica. Foi assim que as 
relíquias do mártir chegaram naquele antigo local, 
onde existiu o famoso mosteiro de santo Orestes, 
na Capadócia, atual Turquia.

Fonte: franciscanos.org.br

Santo Orestes 09
nov

santo do mês

C atarina nasceu no ano de 300 d.C. na 
cidade egípcia de Alexandria, filha do rei 
local, Costes. Estudou filosofia, teologia e 

outras ciências. Além de muito inteligente e culta, 
era dotada de singular beleza. Viveu no tempo da 
cruel perseguição de Diocleciano aos cristãos. 
Ela foi instruída na fé cristã por um ermitão de 
nome Ananias, que a batizou. Ela começou a sofrer 
perseguição quando Maximino II apaixonou-se por 
ela, e estava disposto a se divorciar para desposá-
la mas Catarina recusou enfaticamente. 

O imperador chamou os sábios do reino para au-
xiliá-lo, mas eles acabaram convertidos por Cata-
rina. Irado, Maximino II condenou todos ao suplí-
cio da Roda e à morte, mas ela nada sofreu. Ainda 
mais enfurecido com o acontecido, o imperador 
ordenou que ela voltasse à prisão. Por 12 dias Ca-
tarina ficou sem água nem comida. Nesse período 
a jovem permaneceu fiel à sua crença e negou-se a 
se entregar como esposa ao imperador. Foi então 
que Maximino II ordenou a decapitação de Catari-
na no dia 25 de novembro de 307. 

Fonte: arquisp.org.br

Santa Catarina 
de Alexandria

25
nov

https://franciscanos.org.br/vidacrista/calendario/santo-orestes/#gsc.tab=0
https://arquisp.org.br/liturgia/santo-do-dia/santa-catarina-de-alexandria
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ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066

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 capa-
zes de reconhecer a presença 
infalível e indispensável de Deus 
em nossas vidas. Com esse ges-
to de gratidão permitimos que 
Deus possa realizar um grande 
desejo seu: derramar em “abun-
dância suas bênçãos” num co-
ração agradecido, despojado e 
comprometido. Meu irmão e mi-
nha irmã, nesta perspectiva te 
convidamos a fazer a experiên-
cia do dízimo conosco. E juntos 
veremos a promessa do Senhor 
se realizar em nossas vidas, fa-
mílias 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 novembro

PALAVRA DO PAPA

"Não existe liberdade sem amor. A liberdade egoísta de fazer o que eu quero 
não é liberdade, porque ela volta para si mesma. Não é fecunda. Foi o amor de 
Cristo que nos libertou e é ainda o amor que nos liberta da pior escravidão, a 
do nosso ego; por conseguinte, a liberdade cresce com o amor. Mas, atenção: 
não com o amor intimista, das novelas, não com a paixão que simplesmente 
procura o que nos convém e o que gostamos, mas com o amor que vemos em 
Cristo, a caridade: este é o amor verdadeiramente livre e libertador. " 

(Fonte: www.vatican.va)

1ª Sexta-feira 
do mês:
Missa Votiva do 
Sagrado Coração 
de Jesus às 7h

Horário
de Missa

Seg: 7h
Ter: 7h
Qua: 7h
Qui: 7h
Sex: 7h
Sáb: 7h
Dom: 7h30
 9h30
 11h30
 17h

A Paróquia Imaculada Conceição do 
Ipiranga fica mais alegre e repleta de 
movimentos. As aulas das crianças, 

adolescentes e adultos estão de volta aos 
sábados. As atividades exigem atenção, co-
nhecimento do próprio corpo, desenvolven-
do o esquema corporal, as ações pensadas 
e principalmente a troca de conhecimentos 
que acontece entre os participantes. Os que 
já dominam um determinado movimento au-
xiliam os demais, sempre com esse espírito 
colaborativo de equipe. 

Parabéns, Professor, pais e alunos!

Interessados devem entrar  
em contato com a Secretaria.

Taekwondo 
está de volta

Esporte

https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-10/papa-francisco-audiencia-geral-carta-galatas-liberdade-caridade.html
https://www.facebook.com/watch/imaculadaipiranga.org/

