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principal

Igreja de Cristo: sinodal missionária!

Querid@s paroquian@s,

Na graça de Deus, com coragem e saúde, chegamos ao mês 
missionário! O Papa Francisco nos convoca enquanto batizados e 
batizadas, membros do povo de Deus, a vivermos a desafiante ex-
periência sinodal missionária. Um Igreja em saída, pobre para os 
pobres. Acolhamos com alegria e generosidade a convocação do 
Papa Francisco. Deixemos conduzir pelo sopro do Espírito que age 
entre nós e habita em nós.

Por isso, somos exortados a renovar nossa confiança na força da 
oração que gera comunhão e unidade. Uma igreja autenticamente 
missionária é sobretudo um testemunho permanente de humilda-
de, solidariedade, compaixão e misericórdia.

Nestes tempos pandêmicos, marcados pelo luto e sofrimento, 
mas também pela solidariedade e compaixão, sob a intercessão e 
o olhar materno de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, 
cantemos as maravilhas de Deus. O testemunho de Maria, identifi-
ca profundamente nossa fé católica. Sim, temos uma grande mãe 
que nos exorta “fazei o que ele vos disser” (Jo 2,5b). Crescer na 
piedade mariana para amadurecer no amor a Deus e ao próximo, 
eis nossa vocação! Caminhemos juntos (isto é, de forma sinodal) na 
alegria da missão permanente.

Pe. Boris A. Nef Ulloa
Pároco
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SANTA TERESA
DE JESUS

DOUTORA DA IGREJA, REFORMADORA DO CARMELO

Santa Teresa D’Ávila (ou Teresa de Jesus) nasceu em Ávila, Espa-
nha, no ano de 1515. Possuiu uma educação esmerada e gostava, 
quando criança, de ler histórias de santos, chegando a fugir de 

casa com seu irmão para dar a vida por Cristo, tentando evangelizar 
os mouros. Ela perdeu a mãe aos 14 anos e, após este episódio, viveu 
no Convento da Encarnação por um período, até que foi acometida, 
supostamente, pela malária. Diante da enfermidade, seu pai a tirou 
do convento para ser tratada. O sofrimento durou três anos.

Praticando a oração mental seguida pelo livro "O terceiro alfabe-
to espiritual", do padre Francisco de Osuna, recuperou sua saúde 
e retornou ao Carmelo. Após 25 anos no Carmelo, pede permissão 
ao provincial, padre Gregório Fernandez, para fundar novas casas, 
com uma vida mais austera e com menos irmãs, visto que onde ela 
morava havia mais de 200 freiras. Apesar da maioria ter ido contra, 
Santa Teresa continuou com sua missão, fundando várias casas com 
o apoio de dois frades carmelitas, o superior Antonio de Jesus de 
Heredia e Juan de Yepes (São João da Cruz).

Conseguiu, depois de muita luta, a autorização de Roma para sepa-
rar a ordem das Carmelitas Descalças (por usarem roupas rasgadas 
e sandálias ao invés de sapatos e hábitos), das Carmelitas Calçadas, 
ordem a que pertencia. Deixou para São João da Cruz a missão de 
continuar fundando novos conventos e escrevendo também, a pe-
dido de Santa Teresa, as regras para os mosteiros masculinos. Te-
resa D'Ávila realizou uma grande reforma na Ordem das Carmelitas 
Descalças. Foi considerada muito inteligente e deixou várias obras 
escritas, como o Livro da Vida, o Caminho da Perfeição, Moradas e 
Fundações, entre outros.

Conta-se que um anjo transpassou seu coração com uma seta de 
fogo, fato este que é celebrado pelo Carmelo com a festa da Trans-
verberação do Coração de Santa Teresa, no dia 27 de agosto. Tinha o 
dom de predizer o futuro e de ler as consciências das pessoas.  Seu 
coração, conservado em um relicário na igreja das Carmelitas, em 
Alba, tem uma profunda ferida, de quando foi marcado pelo anjo. 
Santa Teresa morreu no dia 4 de outubro de 1582, com 67 anos. Foi 
sepultada em Alba de Tormes, onde estão suas relíquias. Depois de 
sua morte e até os dias de hoje, seu corpo exala um perfume de ro-
sas e se conserva intacto (incorrupto). Santa Teresa foi canonizada 
no dia 27 de setembro de 1970, pelo Papa Paulo VI. 

Fonte: www.a12.com

15
out

Tereza de Jesus: Doutora 
da Igreja, reformadora do 

Carmelo

https://www.youtube.com/watch?v=76X7WBdudM0
https://www.a12.com/redacaoa12/espiritualidade/santa-teresa-d-avila
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TUDO O QUE EU SEMPRE 
QUIS SABER, MAS TINHA 

VERGONHA DE PERGUNTAR.

Tema do mês:
O QUE É ANO LITÚRGICO?

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 outubro

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:

Discípulos missionários 
(Pela Evangelização)

Rezemos para que cada batizado seja envolvido na 
evangelização e disponível para a missão, através de um 
testemunho de vida que tenha o sabor do Evangelho.

pastoral

Hora Santa do Apostolado da Oração

https://www.facebook.com/imaculadaipiranga.org/
https://www.youtube.com/watch?v=zfJ6V9HZWm4
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A s Pontifícias Obras Missionárias (POM) têm a responsabili-
dade de organizar a Campanha Missionária, realizada sem-
pre no mês de outubro desde 1972. Colaboram nesta ação 

a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), por meio da 
Comissão Episcopal para a Ação Missionária e Cooperação Intere-
clesial, e outros organismos que compõem o Conselho Missioná-
rio Nacional (COMINA).

“Jesus Cristo é missão” foi o tema escolhido para o mês missioná-
rio, cuja inspiração bíblica é “Não podemos deixar de falar sobre 
o que vimos e ouvimos” (At 4,20). O novo contexto da pandemia 
que se estende de forma prolongada, evidenciou e ampliou o so-
frimento, a solidão, a pobreza e as injustiças de que tantos já 
padeciam. Desmascarou nossas falsas seguranças e desnudou 
nossa fragilidade humana.

Motivados pela Mensagem do Papa para o Dia Mundial das Mis-
sões, a Campanha Missionária de 2021 destaca o testemunho de 
missionários e missionárias da compaixão e da esperança: “Neste 
tempo de pandemia, perante a tentação de mascarar e justificar 
a indiferença e a apatia em nome de um distanciamento social 
saudável, a missão de compaixão é urgentemente necessária por 
sua capacidade de fazer desse distanciamento recomendável uma 
oportunidade de encontro, cuidado e promoção” (Papa Francisco).

Os missionários e missionárias da compaixão e da esperança são 
pessoas anônimas que estão na linha de frente neste contexto de 
pandemia: profissionais da saúde, famílias enlutadas com teste-
munho de esperança, populações em situação de rua e abandono, 
migrantes indígenas, educadores, o mundo do trabalho, a solida-
riedade universal além fronteira e a campanha “Amazônia precisa 
de você”, realizada no primeiro semestre de 2020.

Como gesto concreto, em todas as Igrejas do mundo, realiza-se nos 
dias 23 e 24 de outubro a coleta missionária, destinada de forma 
integral para a missão da compaixão. Oitenta por cento dos recur-
sos são enviados à Congregação para Evangelização dos Povos que 
faz circular um fundo universal de solidariedade, mantendo 1.050 
dioceses nas periferias mais necessitadas do mundo. Os vinte por 
cento restantes ficam no Brasil e mantêm os trabalhos das Pontifí-
cias Obras Missionárias, compondo uma rede mundial de oração e 
caridade a serviço do Papa e da Missão da Igreja.

 Jesus Cristo é missão
“Não podemos deixar de falar 
sobre o que vimos e ouvimos” (At 4,20)

campanha missionária

https://www.pom.org.br/campanha-missionaria-2021/
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No dia 12 de outubro a Igreja Católica celebra a festa 
de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Em 1717, 
três pescadores, Domingos Garcia, João Alves e Felipe 

Pedrosa, moradores nas margens do rio Paraíba do Municí-
pio de Guaratinguetá, desanimados por não terem apanhado 
peixe algum, depois de várias horas de trabalho, já estavam 
rumando de volta para casa, quando lançando mais uma vez 
a rede, retiraram das águas o corpo de uma imagem sem ca-
beça e, num segundo arremesso, encontraram também a ca-
beça da imagem de terra cozida. Impressionados pelo evento, 
experimentaram mais uma lance da rede, e foi tão abundante 
a pescaria que encheram as três canoas. Limparam a imagem 
com muito cuidado, e verificaram que se tratava duma ima-
gem de Nossa Senhora da Conceição, de cor escura; a puse-
ram na capela de sua pobre vila e, diante dela, começaram a 
fazer suas orações diárias. A devoção e a afluência do povo 
cresciam todos os dias e por isso impunha-se a construção 
duma capela em lugar apropriado a fim de facilitar a devoção 
dos fiéis. E em cima do morro dos coqueiros foi construída a 
primeira capela em 1745 e foi celebrada a primeira missa. A 
imagem de Nossa Senhora da Conceição, já então chamada 
pelo carinhoso nome de Aparecida, estava em seu lugar defi-
nitivo, dando origem à cidade do mesmo nome.

As etapas ascensionais que incrementaram a devoção a Nos-
sa Senhora Aparecida são as seguintes: A primeira capela, 
várias vezes reformada e aumentada, era pequena demais e 
foi substituída em 1888 por outra muito maior e mais artísti-
ca. Feita a construção material, o bispo diocesano convidou 
os Padres Redentoristas, que desde o ano 1894 exercem com 
admirável zelo a direção e assistência espiritual do santuário. 
No dia 8 de setembro de 1904, por especial privilégio concedi-
do pelo Santo Padre o papa, procedeu-se à solene coroação 

da imagem de N. S. de Aparecida. Em 1908 o papa elevou o 
santuário à dignidade de basílica. Em 1930 o papa Pio XI pro-
clamou solenemente Nossa Senhora de Aparecida padroeira 
principal de todo o Brasil. Em 1967, completando-se 250 anos 
de devoção, o papa Paulo VI ofereceu à Basílica de Aparecida 
a Rosa de Ouro, querendo com tal gesto reconhecer a impor-
tância da basílica e estimular o culto mariano. 

Na década de quarenta, os padres notaram que a Basílica 
se tornara demasiadamente pequena. Em 1950 foi resolvido 
construir um templo mariano novo e bem maior. A construção 
com suas dependências duraram mais de vinte e cinco anos 
e, finalmente, foi solenemente consagrado na histórica visita 
do papa João Paulo II ao Brasil, no dia 4 de julho de 1980. 
Neste mesmo ano, o então Presidente da República do Bra-
sil, O General João Batista de Figueiredo, promulgou a Lei No. 
6.802, de 30 de junho de 1980, declarando o dia 12 de outubro 
como feriado nacional para o culto público e oficial a Nossa 
Senhora Aparecida. No dia 24 de julho de 2013, o Papa Fran-
cisco visitou e celebrou a Santa Missa na Basílica Nacional de 
N.S. Aparecida, pedindo Nossa Senhora para interceder junto 
com seu Divino Filho para o sucesso da Jornada Mundial da 
Juventude. Seu pedido foi ouvido porque 3.4 milhões de jo-
vens compareceram para o grande evento no Rio de Janeiro 
naquele ano. Papa Francisco, como seu predecessor, ficou en-
cantado pela beleza da Basílica e a fé do povo de Aparecida. 
Ele demonstrou o desejo de voltar no ano 2018. Infelizmente, 
por motivos superiores não pode cumprir essa promessa.

Pe. Brendan Coleman Mc Donald – Redentorista

Breve história de N. S. Aparecida

comemoração

Fonte: www.cnbbne1.org.br

https://www.youtube.com/watch?v=jfaybYyjtP8
https://www.cnbbne1.org.br/breve-historia-de-nossa-senhora-de-aparecida/


Imaculada em revista - 7

1º Dia - 03/10
Nossa Senhora Aparecida Mãe do Verbo Eterno

2º Dia - 04/10 
Mãe Aparecida Lírio Imaculado de Pureza

3º Dia - 05/10 
Nossa Senhora Aparecida Mística Rosa de Pureza

4º Dia - 06/10 
Virgem Maria Espelho Imaculado de Pureza

5º Dia - 07/10
Santíssima Virgem Maria Refulgente Lua de Pureza

6º Dia - 08/10 
Imaculada Conceição Aparecida 
Estrela Resplandecente de Pureza

7º Dia - 09/10
Imaculada Conceição Aparecida 
Aurora Nascente e Pura

8º Dia - 10/10 
Imaculada Conceição Aparecida Sol Sem Mácula

9º Dia - 11/10 
Maria Santíssima Exemplo de Pureza! 
12 de Outubro - 7h
Missa a Nossa Senhora Aparecida

NOVENA A
NOSSA SENHORA APARECIDA 

Missas: 
Segunda a Sábado 7h – Domingo 7h30

3 a 11 de Outubro

@ imaculadaipiranga.org

https://www.facebook.com/imaculadaipiranga.org/
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Um milhão de crianças 
rezam o Terço pela Paz
A ACN (Ajuda à Igreja que Sofre) convida famílias, 

escolas, comunidades e paróquias a participarem, 
no dia 18 de outubro, da iniciativa anual de oração 

“Um Milhão de Crianças Rezam o Terço pela Paz”. É uma 
campanha de oração pela paz e a unidade em todo o mun-
do. Ao mesmo tempo, a campanha incentiva as crianças e 
os jovens a buscar ajuda e apoio em Deus nos momentos 
difíceis, como explica o presidente internacional da ACN, 
cardeal Mauro Piacenza.

“Este ano a iniciativa gira em torno de São José, com cita-
ções da Carta Apostólica ´Patris cordè  (com coração de Pai), 
escrita pelo Papa Francisco para marcar o Ano de São José no 
150o aniversário de sua proclamação como Padroeiro Univer-
sal da Igreja, ano jubilar que se conclui no dia 8 de dezembro 
deste ano. A campanha, nesta edição, incentivará as crianças 
a rezarem ´de mãos dadas com Nossa Senhora e sob a pro-
teção de São José´”, diz dom Piacenza. O cardeal e presiden-
te internacional da ACN recorda que São José, como Patrono 
Universal da Igreja, “é um grande exemplo para nós de como 
Deus pode tornar todas as coisas boas através da nossa ora-
ção, da fidelidade e obediência à Sua Palavra”, diz. 

Embora se esperasse que em 2021 tivéssemos o fim das res-
trições por conta do coronavírus, as consequências da doença 
ainda são muito graves em muitos lugares. Além disso, esta 
crise não é a única ameaça que o mundo enfrenta. “A fome, a 
pobreza, a corrupção, o terrorismo, a profanação da vida hu-
mana e a destruição da criação afetam milhões de pessoas”, 
explica o cardeal Piacenza. Em resposta, ele enfatiza a impor-
tância da oração, e especialmente da oração das crianças, na 
intercessão pela “salvação de Deus para o mundo”.

Novidades da campanha em 2021

Este ano, os cartazes incluem São José ao lado de Nossa Se-
nhora e uma oração adicional a São José, que o Papa Francis-
co reza todos os dias. O kit de oração já está disponível para 
download na página especial criada para o evento: acn.org.
br/terco-das-criancas. As origens da iniciativa da campanha 
de oração “Um Milhão de Crianças Rezam o Terço” remontam 
ao ano de 2005. Na ocasião um grupo de crianças foi visto re-
zando o Terço em um santuário local na capital venezuelana, 
Caracas. Alguns adultos testemunharam a cena e lembraram 
das palavras do Padre Pio, que disse: “Quando um milhão de 
crianças rezarem o Terço, o mundo mudará.” Desde então, a 
campanha se espalhou e tornou-se um fenômeno mundial.

Live do Terço com as crianças

A ACN incentiva as famílias a se unirem às crianças nessa 
oração, rezando com os filhos, netos e amigos. Aqui no Brasil, 
Frei Rogério Lima, assistente eclesiástico da ACN Brasil irá 
rezar o Terço em uma live com as crianças, no próprio dia 18 
de outubro, transmitida às 15 horas no canal da ACN no You-
tube e também pelo Facebook. Assista também ao vídeo da 
campanha de oração Um Milhão de Crianças Rezam o Terço 
pela Paz: https://youtu.be/daeABRsLvYs

Campanha da ACN já bateu recordes

No ano passado, a campanha “Um Milhão de Crianças 
Rezam o Terço pela Paz” bateu todos os recordes. Crianças 

reflexão

Segunda
18 de outubro 

às 20h

http://acn.org.br/terco-das-criancas/
http://acn.org.br/terco-das-criancas/
https://youtu.be/daeABRsLvYs
https://www.facebook.com/imaculadaipiranga.org/
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de 136 países, incluindo Brasil, Síria, Iraque, México, Armê-
nia, Papua Nova Guiné, Nigéria e República Democrática 
do Congo confirmaram sua participação pelo site da ACN. 
Foram mais de 509.000 crianças confirmadas. Foi um ano 
em que o próprio Papa Francisco convidou as crianças a 
rezarem: https://youtu.be/LpuhwgSNka0 A página da ACN 
oferece materiais gratuitos para quem reza em paróquias, 
escolas, grupos infantis e famílias. Como acontece todos 
os anos, o kit de orações gratuito contém instruções sobre 
como rezar o Terço. Há também pequenas meditações para 
as crianças sobre os Mistérios do Rosário e um Ato de Con-
sagração a Nossa Senhora para as crianças, além de ilus-
trações para colorir e um passo a passo de como montar 
uma dezena do Terço de macramê.

A ACN (Ajuda à Igreja que Sofre) é uma Fundação Pontifícia 
que auxilia a Igreja por meio de informações, orações e projetos 
de ajuda a pessoas ou grupos que sofrem perseguição e opres-
são religiosa e social ou que estejam em necessidade. Fundada 
no Natal de 1947, a ACN tornou-se uma Fundação Pontifícia da 
Igreja em 2011. Todos os anos, a instituição atende mais de 5.000 
pedidos de ajuda de bispos e superiores religiosos em cerca 
de 140 países, incluindo: formação de seminaristas, impressão 
de Bíblias e literatura religiosa - incluindo a Bíblia da Criança 
da ACN com mais de 51 milhões de exemplares impressos em 
mais de 190 línguas; apoia padres e religiosos em missões e 
situações críticas; construção e restauração de igrejas e demais 
instalações eclesiais; programas religiosos de comunicação; e 
ajuda aos refugiados e vítimas de conflitos.

Fonte: www.vaticannews.va

https://youtu.be/LpuhwgSNka0
https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2021-09/um-milhao-de-criancas-rezam-o-terco-por-um-mundo-melhor.html
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sínodo

"O tema da sinodalidade não é 
o capítulo de um tratado de 
eclesiologia, muito menos uma 

moda, um slogan ou o novo termo a ser 
usado ou explorado em nossas reuniões. 
Não! A sinodalidade expressa a natureza 
da Igreja, sua forma, seu estilo, sua mis-
são”. Assim explicou o Papa Francisco 
sobre a proposta de uma Igreja sinodal a 
partir do caminho do Sínodo de 2023, em 
um evento da diocese de Roma realizado 
no último sábado, 18 de setembro. 

Francisco recordou o tema sustentado em 
três pilares “Por uma Igreja sinodal: co-
munhão, participação e missão” e as três 
fases que ocorrerão de outubro deste ano 
até outubro de 2023. “Este itinerário foi 
concebido como um dinamismo de escuta 
mútua, Quero sublinhar: um dinamismo de 
escuta recíproca, realizado em todos os ní-
veis da Igreja, envolvendo todo o povo de 
Deus”, sublinhou. A escuta a que o Papa 
se refere deve ocorrer em todos os níveis, 
bispos, sacerdotes, religiosos e leigos que 
devem escutar uns aos outros.

“Não se trata de reunir opiniões, não. Esta 
não é uma investigação; mas é uma ques-
tão de ouvir o Espírito Santo, como encon-
tramos no livro do Apocalipse: «Quem tem 

ouvidos, ouve o que o Espírito diz às igre-
jas» (2,7). Ter ouvidos, ouvir, é o primeiro 
compromisso. Trata-se de ouvir a voz de 
Deus, captar sua presença, interceptar sua 
passagem e fôlego de vida”. 

A natureza da Igreja expressa na sino-
dalidade está explicada no “primeiro e 
mais importante ‘manual’ de eclesiolo-
gia, que é o livro dos Atos dos Apósto-
los”, segundo o Papa.

“A palavra ‘sínodo’ contém tudo o que 
precisamos entender: ‘caminhar juntos’. O 
livro de Atos é a história de uma viagem 
que parte de Jerusalém e, atravessando 
Samaria e Judéia, continuando nas regi-
ões da Síria e da Ásia Menor e depois na 
Grécia, termina em Roma. Esta estrada 
conta a história em que a Palavra de Deus 
e as pessoas que voltam sua atenção e 
fé para essa Palavra caminham juntas. 
A Palavra de Deus caminha conosco. To-
dos são protagonistas, ninguém pode ser 
considerado um mero figurante. Isso deve 
ser bem compreendido: todos são os pro-
tagonistas”, explicou o Papa.

Francisco ressaltou a importância da fase 
diocesana, na qual se escuta a totalidade 
dos batizados, “sujeito infalível do sensus 

fidei in credendo”, e se reforça a ideia da 
horizontalidade como linha eclesial 

“A Igreja Sinodal restaura o horizonte de 
onde nasce o sol Cristo: erigir monumen-
tos hierárquicos significa cobri-lo. Os pas-
tores caminham com o povo: nós pastores 
caminhamos com o povo, ora na frente, ora 
no meio, ora atrás. O bom pastor deve mo-
ver-se assim: na frente para guiar, no meio 
para encorajar e não esquecer o cheiro do 
rebanho, atrás porque o povo também tem 
'nariz'. Ele tem faro para encontrar novos 
caminhos para a jornada ou para encon-
trar o caminho perdido"

E a totalidade dos batizados envolve escu-
tar e envolver os marginalizados, aqueles 
que a sociedade descarta. Francisco con-
cluiu encorajando os fiéis da diocese de 
Roma a levarem a sério o processo sinodal, 
que ouçam o Espírito Santo e que não dei-
xem ninguém fora ou para a traz. Será bom 
para a Diocese de Roma e para toda a Igreja, 
que não se fortaleçam apenas reformando 
as estruturas, mas se redescobrindo que 
são um povo que quer caminhar juntos, en-
tre nós e com a humanidade”.

Papa explica a importância do Sínodo

Fonte: www.cnbb.org.br

https://www.cnbb.org.br/tema-da-sinodalidade-nao-e-um-slogan-mas-expressa-a-natureza-da-igreja-afirma-o-papa-francisco/
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sínodo

A Igreja inteira é chamada a partici-
par desse processo de preparação 
da assembleia do Sínodo dos Bis-

pos, fazendo uma rica experiência sino-
dal, desde as suas bases, nas comunida-
des eclesiais locais: paróquias com suas 
comunidades, dioceses, organizações 
eclesiais do laicato, dos religiosos e do 
clero. Todos são convidados a participar 
do “caminho sinodal”, que a Igreja faz. É 
um caminho de conversão a uma compre-
ensão melhor da Igreja e também de uma 
participação mais intensa a vida da Igreja. 
Diversos são os momentos desse proces-
so, que já está para ser iniciado: 

1. Dia 10 de outubro, às 5h, o Papa Fran-
cisco celebra em Roma a abertura, para 
toda a Igreja, desse processo de prepara-
ção do sínodo de 2023.

2. Dia 17 de outubro, às 11h, na Catedral 
da Sé, em cada diocese do mundo, o bispo 
diocesano celebra a abertura desse pro-
cesso para sua diocese. Na arquidiocese 
de São Paulo, essa Missa será organizada 
e celebrada em Abertura na Região Epis-
copal Ipiranga, às 15h, na Paróquia Nossa 
Senhora do Sião, com o Bispo Auxiliar. É 
importante que cada Pároco participe, 
junto com seu Conselho Pastoral Paro-
quial e demais lideranças paroquiais. Eu 

mesmo celebrarei com Dom Carlos Lema 
e a Região Sé, na Catedral Metropolitana.

3. Logo em seguida, começa o processo de 
escuta nas paróquias, para ouvir o povo, se-
guindo as orientações do “Documento Pre-
paratório” e do “Vademecum”, já enviados 
a todas as dioceses pela Secretaria Geral 
do Sínodo dos Bispos. Esses documentos 
também estarão no Portal da Arquidiocese 
(www.arquisp.org.br) e podem ser baixados 
por quem quiser. Uma Comissão do Secre-
tariado de Pastoral está preparando orien-
tações práticas sobre o processo de escuta, 
que também serão colocadas no portal da 
Arquidiocese e repassadas às paróquias 
por email pelo Secretariado de Pastoral.

 4. O processo de escuta em cada paróquia 
deve envolver os membros do Conselho 
Pastoral Paroquial e outras lideranças de 
grupos e organizações laicais e dos religio-
sos (CRB, Movimentos, Associações, Novas 
Comunidades). O processo de escuta, nas 
paróquias, deve ser encerrado até o final 
de novembro e a síntese de cada paróquia 
deve ser repassada à Região Episcopal até 
15 de dezembro. As Regiões, por sua vez, 
deverão fazer a síntese das contribuições 
das paróquias até o final de fevereiro, para 
entregá-lo à Comissão do Secretariado Ar-
quidiocesano de Pastoral. E a Arquidiocese 

encaminhará o fruto desse processo de es-
cuta à CNBB em março de 2022.

5. Destaco a importância de cada paró-
quia reunir o Conselho Pastoral Paroquial 
e fazer o trabalho de escuta, conforme 
indicado pela Comissão do Secretariado 
de Pastoral. Dessa forma, também será 
possível retomar as questões que já fo-
ram levantadas, em âmbito paroquial, na 
etapa sinodal feita na Arquidiocese em 
2018. Aquelas constatações foram impor-
tantes e podem agora ser enriquecidas 
com novas observações e reflexões.

Depois da etapa diocesana, o processo de 
escuta e discernimento continua em âmbito 
de Conferência Episcopal e de Organismos 
Continentais da Igreja, como o CELAM (Con-
selho Episcopal Latinoamericano). Finalmen-
te, a Secretaria Geral do Sínodo dos Bispos 
receberá o fruto de todas essas reflexões e 
preparará o Documento de Trabalho para a 
Assembleia do Sínodo dos Bispos, de 2023. 
É um longo caminho a percorrer, onde cada 
etapa é importante, sobretudo para levar à 
percepção de que a Igreja de Jesus Cristo in-
teressa a cada um de seus membros e todos 
participam de sua vida e missão.

Cardeal Odilo P.Scherer  
Arcebispo de São Paulo

Dom Odilo nos convida a  participar do Sínodo

http://www.arquisp.org.br
https://www.facebook.com/pnsSiao/?_rdc=1&_rdr


12 - Imaculada em revista

O que São José tem a nos ensinar
Inicialmente, falar de São José não parece uma tarefa tão 

fácil em decorrência da sensação de pouco saber dele 
devido a sua figura coadjuvante na história bíblica, mas, 

foi só darmos mais um passo que esta percepção ficou 
para trás em razão dos vários títulos e representatividade 
que ele possui, tais como Protetor da família, dos pais, da 
Igreja etc, além de ter todo dia 19 de cada mês dedicado a 
ele, assim como as quartas-feiras. Desta forma, devemos 
reconhecer a devoção a São José, que ao lado da Virgem 
Maria protegeu a Sagrada Família, e seremos os beneficia-
dos diretos com a sua proteção, pois ele sabe escutar e, 
principalmente, agir. Sabiamente, o Papa Francisco em ho-
menagem à Carta Apostólica sobre São José, que celebra a 
memória de 150 anos como o Patrono Universal da Igreja, 
dedicou o ano de 2021 a ele, nos convidando a rezar para 
São José, que tem o ofício de ajudar a todos.  E no silêncio 
desta devoção a São José, nós pedimos que ele olhe pelas 
famílias que, durante esta pandemia a qual estamos atra-
vessando, estão frágeis e emocionalmente abaladas, para 
que em tudo seja respeitada a dignidade de cada um. 

Neste momento, cabe ressaltar que São José transmite hu-
mildade, devoção, é comedido, e tudo isso também é a re-
presentação do amor, além de exemplo para os homens de 
hoje em dia pela forma como acolheu a Virgem Maria sem 
colocar condições prévias. Sem dúvida, este é um gesto 
muito importante ainda hoje. Atualmente, no Brasil mais 
de 5,5 milhões de filhos não têm os nomes dos pais em 
seus registros de nascimento, além daqueles que, apesar 

de possuírem os nomes dos pais nas certidões de nasci-
mento, não têm a presença deles em suas vidas, sendo tão 
órfãos quanto os primeiros, afinal um filho sem pai é como 
uma árvore sozinha no deserto da vida. Os homens devem 
se inspirar neste pai que é singular, pois dedicou toda a 
sua vida pelo serviço humilde da paternidade, protegendo 
e amando o filho de Deus.

São José amou tanto a Jesus que o introduziu na vida da 
fé do povo de Israel, sendo uma parte integrante da histó-
ria da salvação, ele acolheu na sua vida os acontecimentos 
que não compreendia com um protagonismo “corajoso e 
forte”, que deriva da “fortaleza que nos vem do Espírito 
Santo”. A São José devemos sempre recorrer em nossos 
medos, ninguém melhor do que ele pode compreender os 
nossos sofrimentos. Na Igreja Católica, cada santo nos so-
corre em uma determinada necessidade, mas São José nos 
socorre em todas com ternura e sabedoria de um pai. São 
inúmeros os ensinamentos que São José nos mostra, por 
isso, lhe pergunto: “como você tem manifestado a sua fé? 
E o que fazemos recentemente que não se trata de nós?” A 
seu exemplo devemos nos comprometer para que sejamos 
luz e adubo neste mundo. É necessário redescobrir a força 
da fé para não querer manipular e guiar a Deus, mas dei-
xar-se guiar por Ele. São José, protetor e discípulo de Jesus, 
Esposo de Maria, educador, rogai por nós!

pastoral familiar

Daniela Uchoas Machado e Lorenzo Schwanz

https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-08/amoris-laetitia-amor-fecundo0.html
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pastoral familiar

https://www.youtube.com/c/dioceseprudente
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Quando a solidariedade fala mais forte
V i uma criança que colhia a flor e me perguntei: Quan-

to tempo poderemos ainda “brincar” nesta terra, 
tão devastada, tão assolada e tanta miséria ainda 

acontecendo num lugar não tão distante daqui? Como é pos-
sível homens e mulheres desossando carne nos fundos de 
açougues ou tendo que comer o resto que tantos jogam fora. 
A vida, tão celebrada e tão amada e tantas vezes ferida e ma-
chucada por nós mesmos. Onde foi morar a solidariedade? 
O amor foi destroçado? A criança não poderá mais brincar? 
Qual a razão de tanta violência e opressão? Pessoas com 
medo de se encontrar e partilhar um sorriso. Recordando 
então dos “feitos do Senhor”, medito e me inspiro em tantos 
momentos em que posso ver a solidariedade acontecendo 
onde menos se espera, oculta em muitas situações. A missão 
dos discípulos de Jesus continua incidindo num olhar especí-
fico daquele e daquela que é capaz de amar e acolher o outro 
sem distinção e de poder se abraçar sem limitação. A pior 
pandemia é a da falta de justiça para todos. E dessa, pou-
cos se lembram. Às vezes até muitos a promovem. Calculam 
ou mesmo destroem a capacidade de acolher e servir. O pão 
partilhado a palavra semeada deveria ser a nossa maior ex-
pressão de cada dia. No dizer de sempre, “Viver a comunhão, 
realizar a participação e abrir-se à missão” (doc. Prep. 1).

Os grandes missionários foram os que mais ouviram ou até 
silenciaram para que Deus fosse ouvido e amado. Os inúmeros 
missionários ainda se fazem presente, no “ouvir”, “acolher” e 
no “servir solidariamente”, que não significa dar coisas, mas 
partilhar.   Contemplando esses “céus que plasmastes com 

dedos de artistas e vendo a lua brilhante”, agradeço e celebro 
o amor misericordioso que se espalha pelo silêncio de cada 
dia. No olhar daquele que vê no outro um irmão. No sorriso 
daquela que acolhe e ama o outro sem ter nada para dar. Em 
tantos “pobres”, “pequenos”, “marginalizados”, que se olham 
e se entreolham nos descompassos do viver. Como é bela a 
tua obra e grandiosa a alegria de saber que nossa história 
comunitária é feita de tantas possibilidades que fazem nas-
cer o amor. Agradeço também a solidariedade do pão par-
tilhado, do amor generosamente apresentado e celebro um 
Papa Francisco, que é capaz de convocar um “sínodo para a 
Igreja” que deve ser ainda hoje expressão de cuidados das 
feridas humanas. Que faz brotar e esperar que venham “so-
nhos, profecias e visões, de fazer florescer a esperança, esti-
mular confiança, faixar feridas, entrançar relações, ressus-
citar uma aurora de esperança, aprender uns dos outros e 
criar um imaginário positivo que ilumine as mentes, aqueça 
os corações”. (Doc. Prep., 32). Que solidariedade singular em 
construção! Abraço e quero.  

Desculpe, sei que você está ocupado e que tem muitas coi-
sas por fazer. A Vida hoje é dura e difícil. Porém, estejamos 
sempre dispostos a fazer o amor despontar. Façamos a vida 
florescer em sinodalidade solidária gestando a vida da crian-
ça, do homem e da mulher, de cada pessoa que aposta na 
dignidade, como um único dom do eterno. 

Abraço e paz. 
Pe. Frei José Maria Mohomed Junior

reflexão

http://www.loreto.org.br/deixai-vir-a-mim-as-criancas-porque-delas-e-o-reino-dos-ceus/
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As crianças e o Reino dos Céus
No mês de outubro, no dia 12, ce-

lebramos o dia das crianças, por 
isso convido a vocês a refletirem 

sobre a passagem que o Evangelista 
Marcos nos mostra como era o relacio-
namento de Jesus com as crianças:

“Depois disso, alguns levaram crian-
ças para que Jesus tocasse nelas. Mas 
os discípulos os repreendiam. Vendo 
isso, Jesus ficou zangado e disse: “Dei-
xem as crianças virem a mim. Não lhes 
proíbam, porque o Reino de Deus per-
tence a elas. Eu garanto a vocês: quem 
não receber como criança o Reino de 
Deus, nunca entrará nele. Então, Jesus 
abraçou as crianças e abençoou-as, 
pondo a mão sobre elas”. (Mc 10,13-16)

É muito importante entendermos 
como era a situação das crianças no 
tempo de Jesus: excetos os filhos ho-
mens, primogênitos, as demais crian-
ças eram desvalorizadas pelos adultos, 
sendo inclusive marginalizadas. Diante 
disso elas não possuíam dignidade. 
Jesus então aproveita a oportunidade 
para chamar a atenção da sociedade 
para aquela situação discriminatória 

e nos mostra a importância das crian-
ças em nossos ministérios. Para ele 
todos somos importantes indepen-
dentemente da condição e da idade. 
Jesus afirma que o Reino de Deus é das 
crianças e daqueles que se asseme-
lham a elas. Quais são as qualidades 
que Ele vê de especial nas crianças? 
Basta olharmos para a essência das 
crianças. Ao fazermos isso logo pensa-
mos na humildade, elas não se acham 
melhores que os outros, não discrimi-
nam sendo elas ricas ou pobres, pretas 
ou brancas, gordas ou magras. Em uma 
sala de aula, por exemplo, elas entram 
conversam, brincam com todos sem fa-
zer qualquer distinção. Estão sempre 
abertas para o novo, sempre querendo 
aprender e para novas descobertas, 
isso sem entrar em crise, com natura-
lidade e sem medo. Para elas o impor-
tante é o agora, por causa da sua idade, 
pouco tem a dizer sobre o seu passado 
e muito menos sobre o futuro, por isso 
não se importam com o amanhã, e esse 
é vivido com intensidade, com vigor e 
entusiasmos. Ser como criança, para 
Jesus, é receber a graça do reino de 
forma gratuita, como se fosse um pre-

sente, ou seja, não achando que me-
recemos por nossas boas obras. Pre-
cisamos viver exercitando a caridade, 
a gratuidade e o amor. É de essencial 
importância nos despimos da malícia e 
dos defeitos próprios dos adultos, para 
então reformarmos nosso caráter e re-
primirmos as más tendências.

“Na criança, há algo que nunca po-
derá faltar em quem deseja entrar no 
Reino dos Céus. Ao Céu, estão destina-
dos aqueles que são simples como as 
crianças, quantos são cheios de con-
fiante abandono, ricos de bondade e 
puros como elas. Só esses podem en-
contrar em Deus um Pai, e tornarem-se, 
por sua vez e graças a Jesus, igualmen-
te filhos de Deus”. (João Paulo II)

“Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da 
terra, porque escondeste essas coisas 
aos sábios e inteligentes, e as revelas-
te aos pequeninos”. (Mt 11, 25)

Michele Amaral
Bacharel em Teologia e Filosofia – PUC -Rio

reflexão

Fonte: loreto.org.br

https://www.youtube.com/watch?v=V0NeZg6a2Vw
http://www.loreto.org.br/deixai-vir-a-mim-as-criancas-porque-delas-e-o-reino-dos-ceus/
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São Bruno se tornou fundador da Ordem dos 
Cartuxos, considerada a mais rígida de todas 
as ordens da Igreja, e que atravessou a histó-

ria sem reformas. Após curto estágio num mosteiro 
beneditino, retirou-se a uma região chamada  Cartuxa 
com a aprovação e benção de São Hugo, Bispo de Gre-
noble, o qual lhe ofereceu um lugar. Isto se deu graças 
a um sonho que São Hugo teve. Neste sonho, apare-
ciam-lhe sete estrelas que caíam aos seus pés para, 
logo em seguida, levantarem-se e desaparecerem no 
deserto montanhoso. Após este sonho, o Bispo rece-
beu a visita de Bruno que estava acompanhado por 
seis companheiros monges. Ao ver os sete varões , o 
Bispo Hugo reconheceu imediatamente neles as sete 
estrelas do sonho e concedeu-lhes as terras onde 
São Bruno iniciou a Ordem gloriosa da Cartuxa com 
o coração de amor por Jesus e pelo Reino de Deus. 
Com os monges companheiros, observa-se absoluto 
silêncio, a fim do aprofundamento na oração e à me-
ditação das coisas divinas, ofícios litúrgicos comuni-
tários, obediência aos superiores,trabalhos agrícolas, 
transcrição de manuscritos e livros piedosos.

Fonte: nossasagradafamilia.com.br

São Bruno 06
out

santo do mês

Pelágia, a Penitente (artisticamente conhe-
cida como Margarida de Antioquia) foi uma 
cortesã e dançarina célebre que, no auge 

de sua beleza e soberania foi subitamente conver-
tida por influência do bispo e santo Nono.

Um dia quando passava em frente a basílica de 
São Juliano onde o bispo Nano estava pregando, 
Pelágia encantou-se com as palavras dele. No dia 
seguinte quando Nono pregava na basílica sobre 
o Juízo Final, Pelágia apareceu pedindo para ele o 
batismo. À noite, segundo a tradição, o diabo apa-
receu para ela exortando que voltasse a sua vida 
mundana, no entanto, Pelágia manteve-se firme e 
com o sinal da cruz e orações fez o diabo desapa-
recer. Dias depois Pelágia deu a Nono toda sua for-
tuna e bens que entregou ao tesoureiro da igreja 
para ele usar com viúvas e órfãos.

Pelágia partiu de Antioquia rumo a Jerusalém, onde 
habitava em uma caverna perto do Monte das Olivei-
ras em penitência rigorosa. Trajando roupas mascu-
linas ela era conhecida como "Pelágio, o monge sem 
barba". Morreu cerca de três anos depois.

Fonte: pt.wikipedia.org

Santa Pelágia 08
out

https://www.nossasagradafamilia.com.br/conteudo/sao-bruno.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%A1gia,_a_Penitente
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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 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 outubro

PALAVRA DO PAPA
"As crianças são o futuro da família humana: cabe a todos nós promover o 

seu crescimento, saúde e serenidade... Tantas pessoas, ao invés de fazê-los 
brincar, os fazem escravos: isso é um flagelo. Uma infância serena permite às 
crianças olhar com confiança para a vida e para o amanhã. Ai de quem nelas 
sufoca o alegre impulso da esperança... Faço um apelo às instituições para 
que realizem todos os esforços para proteger os menores, preenchendo as 
lacunas econômicas e sociais que estão na base da dinâmica distorcida em que 
infelizmente estão envolvidos." 

(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

infantil

https://www.youtube.com/watch?v=4ljb3UEHaGk&list=RDCMUCd54iNpMDFb9Cdrh0_zHiig&index=1
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-06/papa-francisco-tweet-trabalh-infantil.html
https://www.facebook.com/watch/imaculadaipiranga.org/

