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principal

A Imaculada anuncia a presença do Salvador!

Querid@s paroquian@s,

Alegremo-nos pela Solenidade da Imaculada Conceição da 
Virgem Maria, nossa Padroeira Paroquial, e louvemos ao Pai 
porque tem manifestado seu amor misericordioso entre nós. 
Sim, a presença de Maria nos impulsiona a amar e servir ao Se-
nhor. Por isso, com Maria corremos pressurosos ao encontro do 
Filho que vem para salvar.

De fato, o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo abre para a 
humanidade a possibilidade de vivermos como filhos(as) mui-
to amados(as) do Pai. Assim, por meio da Boa Nova de Cristo, 
somos chamados a reencontrarmos nossa vocação e identidade 
de irmãos e irmãs. Crescer na solidariedade e na compaixão são, 
portanto, um imperativo moral da fé na Encarnação do Filho.

Estamos às portas de concluir um ano difícil, desafiador e 
complexo. Embora não tenham faltado a dor e o luto, podemos 
afirmar com convicção: até aqui o Senhor nos sustentou e nos 
cuidou!! Confiamos, na graça e na misericórdia, que o novo ano 
2022 será uma grande oportunidade para testemunharmos os 
valores do Evangelho.

Caminhemos, com alegria e humildade, na Igreja, crescendo 
em participação, comunhão e missão. Que o Espírito Santo nos 
conduza e a Imaculada interceda por nós e pela humanidade 
que sofre! Amém!

Pe. Boris A. Nef Ulloa
Pároco
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TEMPO DE NATAL
A vida se torna “bela e feliz” quando se espera 

por “alguém querido e importante”

O Natal é uma das festas mais importantes do Cristianismo, junto com a 
Páscoa e o Pentecostes. Nele, celebramos o nascimento de Cristo Jesus. 
Comemorar o Natal é comemorar o milagre do nascimento de Jesus Cristo 

mas também é a data em que devemos fortalecer ainda mais nossa fé. O signi-
ficado possui tamanho peso que tem como objetivo despertar a esperança em 
todos os que levam uma vida cristã em nosso Deus.

Devemos nos preparar para o momento: o desejo de salvação da humanidade 
e a expectativa pela vinda de Jesus Cristo. Essa preparação deve considerar 
pequenos gestos de amor concreto. Esse é o tempo do advento. 

A Paróquia Imaculada Conceição está divulgando nesta Revista multimídia as 
atividades de nossa comunidade.

“O tempo do Advento, por meio de vários símbolos, prepara-nos para a cele-
bração do mistério da Encarnação do Filho de Deus e recorda-nos que a vida 
humana é uma espera contínua”, disse o Papa Francisco.

Junto com o Presépio e a Coroa do Advento, a árvore é um dos símbolos que 
insere o fiel na expectativa do nascimento de Cristo. “A árvore de Natal com as 
suas luzes recorda-nos que Jesus é a luz do mundo, é a luz da alma que dissipa 
as trevas das inimizades e abre espaço ao perdão”, explicou o Papa Francisco. 
Apesar de não haver um dia oficial para a montagem da árvore de Natal, a tra-
dição católica indica que ela seja realizada no primeiro domingo do Advento, 
celebrado no dia 28 de novembro neste ano. A criação do presépio é de autoria 
de São Francisco de Assis, responsável por montar o primeiro presépio, em 
1223. A coroa do Advento é feita de ramos de pinheiro ou cipreste. Sendo verde 
é sinal de esperança e vida. Enfeitada com uma fita vermelha, que simbolizava 
o amor de Deus que nos envolve, e também a manifestação do nosso amor, que 
espera ansioso o nascimento do Filho de Deus. Na coroa encontramos quatro 
velas, uma para cada domingo do advento.

Nós convidamos você, sua família, seus amigos e toda a comunidade à prepara-
ção do próximo Natal com a ajuda dos “símbolos” do Advento e com a Novena 
de Natal. Que esse tempo do Advento seja transformador!

A época do Natal é tempo de festejar e celebrar o nascimento do filho único, 
mas é também a época em que devemos nos silenciar e fortificarmos ainda 
mais nossa fé.

Venha, Nosso Senhor Jesus!

Um Feliz e Santo Natal e um próspero Ano Novo!
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TUDO O QUE EU SEMPRE 
QUIS SABER, MAS TINHA 

VERGONHA DE PERGUNTAR.

Tema do mês:
O QUE É PECAR 

CONTRA O ESPÍRITO SANTO?

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 dezembro

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:

Os catequistas 
(Pela Evangelização)

Rezemos pelos catequistas, chamados a anunciar a Palavra 
de Deus, para que sejam testemunhas da Palavra com 
coragem e criatividade na força do Espírito Santo.

pastoral

Hora Santa do Apostolado da Oração

https://t.me/imaculadaconceicaodoipiranga
https://www.youtube.com/watch?v=ORRDoJTK7xQ


Imaculada em revista - 5

Missa da 
Vigília de Natal
Na Vigília de Natal de 2019 o Papa Francisco 

contou em sua homilia uma história sobre 
pastores que no nascimento de Jesus foram 

levar para Ele seus dons. Entre eles havia um pastor 
que era pobre e que estava envergonhado porque 
nada tinha para oferecer. Num determinado mo-
mento, em que Maria e José estavam com dificul-
dades para segurar os presentes, Maria pediu para 
ele o favor de segurar Jesus por alguns minutos. “Ao 
acolhê-Lo, aquele pastor deu-se conta de ter rece-
bido algo que não merecia: ter nas mãos o maior 
dom da História” e o papa termina a história dizen-
do que o pequeno pastor olhou para as suas mãos 
que até aquele momento estavam vazias e tinham 
se tornado o berço de Deus. “Neste momento ele 
sentiu-se amado e, superando a vergonha, come-
çou a mostrar aos outros o menino Jesus, porque 
sabia não poder guardar para si o dom dos dons”.

Atrás desta linda história, que poderíamos con-
tar para nossas crianças, há uma linda mensagem.  
Deus se fez frágil e veio ao nosso encontro. Não há 
nenhum presente mais precioso do que ajudar nos-
sos familiares a saborear este lindo presente: Deus 
veio habitar no meio do seu povo. O fato de sermos 
pequenos e frágeis não é impedimento para aco-
lhê-lo em nossas vidas e partilhá-lo com os outros. 
Depois desta pandemia, onde cada um de nós viveu 
um tempo forte de dificuldades, celebrar a Vigília 
de Natal com nossos familiares é uma excelen-
te oportunidade para renovar em nossas almas a 
esperança e segurar em nossas mãos frágeis Deus 
presente na Eucaristia. 

Missa de 
São Silvestre
Para um brasileiro, principalmente um paulis-

tano, falar em São Silvestre é pensar numa 
corrida criada em 1925 por Cásper Líbero. Mas 

na verdade São Silvestre foi o primeiro Papa da Igre-
ja que não foi perseguido e nem precisou se escon-
der nas catacumbas.

Mas quem foi São Silvestre? Como podemos bem 
celebrá-lo no último dia do ano?  Não podemos 
desvincular uma pessoa das circunstâncias em que 
ela viveu. Pode parecer simples para nós pensar que 
a missão dele foi mais tranquila porque, ao contrário 
de seus antecessores, não precisou fugir das 
autoridades políticas. Mas na verdade os desafios 
da missão dele com certeza foram grandes, pois 
precisou discernir e fazer escolhas que passaram 
pela forma de se relacionar com o Imperador Romano 
que detinha o poder na época. Como construir uma 
Igreja livre para amar e servir seu Único Senhor e Rei 
e ao mesmo tempo se fazer presente no tempo e na 
história.

O exemplo deste santo da Igreja pode ser muito útil 
neste momento em que vivemos, porque ele viveu o 
desafio de ter que aprender a arte da Escuta e a arte 
de bem discernir a Vontade de Deus num contexto 
novo.  Algo muito útil neste tempo em que nosso 
Papa convocou a Igreja para um Caminho Sinodal.  
Não podemos ficar presos no passado. Com o coração 
e os ouvidos abertos e em comunhão com a Igreja, 
tenhamos a coragem de avançar. E para isso, peçamos 
a São Silvestre a graça de um ano novo repleto do 
Espírito Santo.

Maria Martha Novaes dos Santos
Comunidade Emanuel

celebração
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Construção de uma paz duradoura
C omo podemos construir hoje uma 

paz duradoura? No tema da próxima 
Mensagem para o Dia Mundial da Paz, 

em 1o de janeiro de 2022, o Papa identifica 
três contextos de extrema atualidade sobre 
os quais homens e mulheres devem refletir 
e agir. Daí o título: “Educação, trabalho, diá-
logo entre as gerações: instrumentos para a 
construção de uma paz duradoura”.

O convite através deste tema é portanto 
– como o Papa já disse em seu discurso à 
Cúria Romana por ocasião das saudações de 
Natal de 21 de dezembro de 2019 – para “ler 
os sinais dos tempos com os olhos da fé, 
para que a orientação desta mudança des-
perte novas e velhas questões com as quais 
é justo e necessário confrontar-se”.

E assim, partindo dos três contextos iden-
tificados, pode-se perguntar: Como a ins-

trução e a educação podem construir uma 
paz duradoura? O trabalho no mundo res-
ponde mais ou menos às necessidades vi-
tais dos seres humanos de justiça e liberda-
de? E por fim, se as gerações são realmente 
solidárias entre si? Será que acreditam no 
futuro? E se e até que ponto o governo das 
sociedades consegue estabelecer, neste 
contexto, um horizonte de pacificação?

O Dia Mundial da Paz foi estabelecido 
pelo Papa Paulo VI em sua mensagem de 
dezembro de 1967 e celebrado pela primeira 
vez em janeiro de 1968. No tema a Guerra 
do Vietnã e o pedido de um cessar-fogo do 
conflito que tinha iniciado em 1955.

mensagem

Fonte: noticias.cancaonova.com

E m 21/11 a Pastoral do Empreendedor Nacio-
nal promoveu por meio do seu movimento 
CASEM (Casais Empreendedores) o seu III 

Encontro. Assim, casais que empreendem juntos, 
que realizam empreededorismo social, ou ainda 
querem trocar experiências sobre EMPREENDER 
COM FÉ puderam descobrir como transformar as 
dificuldades em degraus para edificação de em-
preendimentos e famílias.

Para saber mais, entre em contato com a Coor-
denação Nacional da Pastoral do Empreendedor:

pastoraldoempreendedor.org.br
pastoraldoempreendedor.imac@gmail.com

Cristina - Coordenação (11) 97329.0466

Casais Empreendedores fazem o seu 3º Encontro

pastoral

https://noticias.cancaonova.com/especiais/pontificado/francisco/divulgado-o-titulo-da-mensagem-do-papa-para-o-dia-mundial-da-paz-2022/
http://pastoraldoempreendedor.org.br 
http://pastoraldoempreendedor.imac@gmail.com
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Pai no acolhimento
Em nosso grupo de Pastoral Familiar temos lido, neste ano, o 

livro “Caminhando com São José”, de Frei Patrício Sciadini, 
OCD. O último capítulo que meditamos abordava o acolhi-

mento de São José –  um verdadeiro exemplo a ser seguido.

O amor autêntico é aquele que acolhe o outro em seu coração. 
Foi o que José fez, primeiramente acolhendo Maria grávida. 
Como? Minha noiva grávida? Imaginem quantos pensamentos 
se passaram na cabeça de José, mas um anjo o visitou em 
sonhos e ele entendeu que deveria acolher Maria e a acompa-
nhar durante a gestação daquele que seria o Salvador da hu-
manidade. “José acolhe Maria, sem colocar condições prévias. 
Confia nas palavras do anjo. (...) hoje, neste mundo onde é pa-
tente a violência psicológica, verbal e física contra a mulher, 
José apresenta-se como figura de homem respeitoso, deli-
cado que, mesmo não dispondo de todas as informações, se 
decide pela honra, dignidade e vida de Maria” (Patris Corde).

Ao acolher Maria como esposa, acolheu também a vocação à 
família. Ser esposo e ser pai foi um convite ao qual José res-
pondeu com generosidade. Sua missão ao lado da Mãe de 
Deus era protegê-la, ajudá-la, amá-la... A opção pelo matri-
mônio – muitas vezes hoje – não é bem entendida por jovens. 
Como Pastoral Familiar, preocupamo-nos de modo especial 
com a formação de noivos para que entendam e acolham 
a proposta de vida matrimonial sacramental proposta pela 
Igreja e por Cristo. Olhar para José e Maria, sua fidelidade e 

dedicação, sua generosidade e entrega, nos ajuda a trans-
mitir e a viver também nossa vocação ao matrimônio.

Como família sagrada, José e Maria acolhem Jesus, o ver-
bo encarnado. O que significaria a vida que teriam a partir 
dali? Como seria cuidar do Filho de Deus? Educá-lo, amá-lo, 
protegê-lo... Imagino que José não tinha muita clareza, mas 
seu coração de pai – grande e generoso – novamente deu o 
passo de fé e acolheu a vida em família, com todas as suas 
incertezas. José acolheu sua história familiar e assumiu a 
responsabilidade de ser pai, ao lado de Maria.

“Na nossa vida, muitas vezes sucedem acontecimentos, 
cujo significado não entendemos. Se não nos reconciliar-
mos com a nossa história, não conseguiremos dar nem 
mais um passo, porque ficaremos reféns de nossas expec-
tativas e consequentes desilusões” (Frei Patrício Sciadini). 
Olhando para José somos convidados a acolher também 
a nossa própria história e a assumi-la com responsabili-
dade. De modo particular, assumir a vocação familiar, ze-
lando por nossos filhos, amparando-os, protegendo-os, 
amando-os. Problemas? Quem não os têm? Dificuldades? 
Dia sim, dia não... O que fazer? Desistir, fugir, correr? Não!!! 
Imitar José: seguir amando, acolhendo. E Deus, em seu infi-
nito amor, nos dará sua graça, como fez com José.

pastoral familiar

Cristiane Duarte Santos
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Amados de Deus,
O utro dia falei da capacidade de “fazer juntos”. Hoje 

quero convidar você a compartilhar a escuta que 
gera resistência como elo de uma aliança, com ma-

turidade e discernimento feito na alegria da fé. 

Essa sinodalidade tem provocado as comunidades e as 
pessoas a um processo de escuta, discernimento e uma aco-
lhida generosa da vida que vai sendo partilhada e celebrada 
no amor misericordioso. A resistência proposta é uma opor-
tunidade de perceber como o amor de Deus acontece entre 
o tempo e o espaço como um intervalo contínuo de possi-
bilidades que revelam para nós o discernimento proposto. 

A sinodalidade então penetra todo o fundo significativo 
do tempo litúrgico e ajuda a comunidade a se encontrar com 
a totalidade de sua vocação. Fazer juntos e aprender a es-
cutar. Escutar tudo e todos, sem discriminar e muito menos 
impor. O intervalo significativo que brota dessa realidade 
entre tempo e espaço deve ajudar a pessoa humana a con-
templar e a se contemplar nessa acolhida generosa do viver. 

Quando vejo o texto convocativo para o sínodo e as 10 di-
nâmicas de não esquecer ninguém, creio que todos e todas 
podem e devem descobrir inclusive a sinodalidade ecológi-
ca, onde o ser humano está inserido. A não dissociação que 

muitas vezes foi proposta e pensada, sempre tentando re-
alçar um aspecto da vida, tem trazido enormes frustrações 
para todos e todas, ao tanto cuidar da alma, somos levados 
a descuidar do corpo e esse se torna mero instrumento do 
liberalismo consumista do tempo e do espaço.  Quando en-
tão, conectados nas dinâmicas sinodais, nos movimentos 
que promovem o desenvolvimento e acolhimento da pessoa 
humana, somos convocados a perceber que somos um único 
com a totalidade e nessa totalidade nos tornamos únicos 
em particularidade. 

O que encontramos então? Uma pessoa em sinodalidade 
criativa que elabora a sua vida em elo de aliança em maturi-
dade e possibilidade criativa para viver em si e no outro com 
o mistério divino. 

A vós que habitais esta cidade imensa levo então o meu 
convite a fazer juntos, a abraçar em família de aproximação 
rompendo barreiras e gerando resistências de fidelidade na 
aliança e na experiência comunitária um gesto de responder 
em alegria espiritual o diálogo para a sinodalidade. Tome as 
perguntas, faça um momento orante e responda com since-
ridade e tranquilidade respeitando cada pessoa, e cada um 
respeitando os outros, as questões fundamentais da sino-
dalidade. Não faça sozinho, forme um grupo de diálogo es-

reflexão

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWms2o-aFw-ZHJdRmHwKoR7ubfJCbIciTGEghQb8lmw55OJQ/viewform
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piritual sinodal e faça acontecer a acolhida que, porventura, 
não tenhamos conseguido realizar e proponha o caminho da 
escuta na alegria de ser evangelho vivo de Jesus.  Depois de 
responder as questões que se propõem, aponte seu celular 
para o QRCode e abra o google forms, responda e encaminhe 
para nós sua participação. 

Uma igreja sinodal, ao anunciar o Evangelho, “caminha em 
conjunto”. Como é que este caminho em conjunto” está acon-
tecendo hoje na nossa arquidiocese de São Paulo? Quais os 
passos que o Espírito nos convida a dar para crescermos no 
nosso “caminhar juntos”?

1. Fazer memória:
• Quais os apelos que nascem  
da experiência existente?

• Essas experiências eclesiais 
revelam uma missão 
participativa e de comunhão?

2. Reler as 
experiências:
• Quais as alegrias vividas?

• Quais as dificuldades e 
obstáculos encontrados?

• Quais as novas perspectivas  
que foram despertadas?  
(Sonhos, projetos, mudanças).

3. Colher os frutos 
para compartilhar:
• O que aprendemos  
com o agir sinodal?

• Como Deus se faz presente 
neste caminhar juntos?

Desejo dar a cada um de vós que habitais nesse novo jei-
to de esperança construída, nos laços entrelaçados e nos 
gestos profundamente cuidados pela sua pessoa, que sabe 
acolher a sinodalidade como o caminho de “fazer juntos”  
e gerar uma outra possibilidade criativa para a humanidade,

Um abraço fraterno.
Pe. Frei José Maria Mohomed Junior. 

Baixe aqui 
a cartilha 
do Sínodo

Clique aqui e faça a inscrição para o Sínodo

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWms2o-aFw-ZHJdRmHwKoR7ubfJCbIciTGEghQb8lmw55OJQ/viewform
https://imaculadaipiranga.org/wp-content/uploads/2021/11/DIALOGO-ESPIRITUAL_livreto_regiao-ipiranga.pdf
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1º Dia – 29 de Novembro 
7h: Missa da Novena
19h30 às 20h: Adoração ao Santíssimo
20h15: Pe. Israel Mendes Pereira
Tema da missa: Imaculada Conceição, 
ensinai-nos a caminhar na vontade do Pai

2º Dia - 30 de Novembro
7h: Missa da Novena
19h30 às 20h: Adoração ao Santíssimo
20h15: Pe. Elson Lopes
Tema da missa: Imaculada Conceição, 
ensinai-nos a viver a palavra do vosso filho

3º Dia – 1 de Dezembro
7h: Missa da Novena 
19h30 às 20h: Adoração ao Santíssimo
20h15: Pe. Jorge Bernardes 
Tema da missa: Imaculada Conceição, 
ensinai-nos a sermos dóceis ao espírito santo!

4º Dia – 2 de Dezembro
7h: Missa da Novena 
19h30 às 20h: Adoração ao Santíssimo
20h15: Pe. Sidnei Fernandes Lima
Tema da missa: Imaculada Conceição, 
ensinai-nos a encontrar nos irmãos e irmãs, 
o rosto de vosso filho

5ª Dia – 3 de Dezembro
7h: Missa da Novena 
19h30 às 20h: Adoração ao Santíssimo
20h15: Pe. Rodrigo Thomaz
Tema da missa: Imaculada Conceição, 
ensinai-nos a escutar o grito dos pobres

6º Dia – 4 de Dezembro
7h: Missa da Novena
19h: Orquestra e Madrigal Jovem Paulista
20h15: Pe. Anderson Pereira Bispo
Tema da missa: Imaculada Conceição, ensinai-nos 
a discernir o que é bom e agradável aos olhos de Deus

Novena da
IMACULADA CONCEIÇÃO
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8 de Dezembro
SOLENIDADE DA IMACULADA 
CONCEIÇÃO DA VIRGEM MARIA

APÓS AS MISSAS,
VENDA DE BOLO DE POTE

7h: Dom Ângelo Ademir Mezzari 
      (Bispo auxiliar para a região 
       episcopal Ipiranga)
12h: Pe. Boris A. Nef Ulloa
16h: Frei José Maria Mohomed Jr.
20h15: Pe. Boris A. Nef Ulloa

7º Dia – 5 de Dezembro 
7h30: Frei José Maria Mohomed Junior
9h30: Pe. Boris A. Nef Ulloa
11h30: Dom Ângelo Ademir Mezzari 
          (Missa de Crisma de adultos)
17h: Pe. Boris A. Nef Ulloa
Tema da missa: Imaculada Conceição, 
ensinai-nos a participar da vida eclesial

8º Dia – 6 de Dezembro
7h: Missa da Novena
19h30 às 20h: Adoração ao Santíssimo
20h15: Pe. Hernane Santos Modena
Tema da missa: Imaculada Conceição, 
ensinai-nos a viver na comunhão de irmãos e irmãs

9º Dia – 7 de Dezembro
7h: Missa da Novena
20h15: Pe. Antonio De Lisboa Lustosa Lopes
Tema da missa: Imaculada Conceição, 
ensinai-nos a viver nossa missão cristã

Com Maria no Caminho Sinodal

R$ 6
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ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066

Elígio (também conhecido pelo nome de Elói)  
nasceu na França, no ano de 588. Filho de 
modestos camponeses, recebeu como he-

rança uma esmerada educação cristã e a possibi-
lidade de se formar como ourives, profissão que 
desempenhou com muita habilidade. 

Seu gênio era calmo e vivia praticamente como 
monge. Fugia das diversões e o dinheiro que ganha-
va usava para ajudar pobres e abandonados. 

Sua fama chegou aos ouvidos do rei Clotário em 
Paris que o convidou a fazer um trono de ouro. Com 
o metal deixado pelo rei, Elói fez dois tronos, apro-
veitando muito bem o material. Confiando na ho-
nestidade de Elói, o rei o contratou para cuidar do 
tesouro real.

Em 639 ingressou para a vida religiosa e dois anos 
depois era consagrado Bispo de Noyon, na região 
de Flandres. Foi uma existência totalmente empe-
nhada na campanha do norte da França, Holanda e 
Alemanha. Morreu no dia 01 de dezembro de 660, na 
Holanda, durante uma missão evangelizadora. San-
to Elói é padroeiro dos joalheiros e ourives.

Fonte: conventodapenha.org.br

Santo Elígio 01
dez

santo do mês

A popularmente a festa de Nossa Senhora 
do Ó é conhecida como a festa litúrgica de 
“Expectação do parto de Nossa Senhora”. 

Tanto o nome de Nossa Senhora do Ó quanto Ex-
pectação do parto de Nossa Senhora representam os 
anelos santos da Mãe de Deus ao ver o nascimento de 
Jesus. Que foi antecedido pela expectativa da salva-
ção de milhares de gerações desde Adão e Eva.

A Expectação do Parto de Nossa Senhora não se 
deve apenas pela expectativa da jovem Maria aguar-
dando a vinda do primogênito, seu filho Jesus Cristo, 
a “bendita entre as mulheres” escolhida para ser a 
Mãe Virgem do Nosso Salvador, e consequentemente 
corredentora da humanidade.

A festa de Nossa Senhora do Ó é muito importan-
te, pois o momento da Expectação do Parto de Nos-
sa Senhora até o Natal tamanha a importância desta 
festa que ela foi instituída no século VI pelo Décimo 
Concílio de Toledo. O título de “Expectação do Parto” 
se deu por Santo Ildefonso. Essa festa se tornou mui-
to popular na Espanha e na França, e é comemorada 
principalmente na Arquidiocese de Braga.

Fonte: www.nossasagradafamilia.com.br

Nossa Senhora 
do Ó

18
dez

https://conventodapenha.org.br/santo-eligio-1o-de-dezembro/
https://www.nossasagradafamilia.com.br/conteudo/nossa-senhora-do-o.html
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dízimo

A nossa vida é um constan-
te experimentar em Deus. 
Sentimos sua presença, 

seu auxílio e sua providência. 
Experimentar nos faz amadu-
recer na fé, pois “sabemos em 
quem confiamos” (2Tm 1,12).   

Através do dízimo somos 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 dezembro/janeiro

PALAVRA DO PAPA

“O nascimento é sempre fonte de esperança, é vida que desabrocha, é 
promessa de futuro. E este Menino – Jesus – «nasceu para nós»: um «nós» sem 
fronteiras, sem privilégios nem exclusões. 

Neste dia de festa, dirijo uma saudação particular a todas as pessoas que 
não se deixam subjugar pelas circunstâncias adversas, mas esforçam-se por 
levar esperança, consolação e ajuda, socorrendo quem sofre e acompanhando 
quem está sozinho.”

(Fonte: www.vatican.va)

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

Horário
de Missa 

(para Fev 2022)

Seg: 7h
Ter: 7h
Qua: 7h
Qui: 7h
Sex: 7h
Sáb: 16h
Dom: 8h30
 10h30
 17h

https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2020-12/papa-francisco-natal-bencao-urbi-et-orbi-fraternidade.html
https://www.facebook.com/watch/imaculadaipiranga.org/

