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principal

Gratidão, Acolhida e Cuidado Recíproco

Querid@s paroquian@s,

CHEGOU o ano 2022, o abraçamos com confiança, fé e espe-
rança! Nossa Paróquia expressa seus sentimentos de Gratidão 
ao Senhor por tudo que realiza entre nós. Somos gratos pela 
vida e missão do Frei José Maria, pelo seu testemunho de ser-
viço humilde e fraterno! Acolhemos com carinho e afeto o Pe. 
Rodrigo Thomaz, novo vigário paroquial. E assim, assumimos 
com alegria e amor a missão que o Senhor nos confia neste 
tempo marcado pela pandemia de Covid-19. Retomamos nossas 
atividades pastorais, após o merecido descanso, que as férias 
tenham nos renovado nossas energias físicas e espirituais. 

Continuamos nosso caminho Sinodal de nossa Igreja Arqui-
diocesana e Universal. Eis a exortação e o chamado do Espí-
rito: Comunhão, participação e missão. Precisamos, portanto, 
abraçar o caminho permanente de conversão ao Evangelho para 
anunciarmos o Reino de Deus que está entre nós. Sendo que 
uma das características fundamentais da Igreja sinodal e mis-
sionária é a Misericórdia. 

Nesse sentido, o Papa Francisco, na XXX Jornada mundial do 
Enfermo, nos recorda que nossos(as) irmãos(as) enfermos ne-
cessitam da misericórdia e do cuidado, seja dos profissionais 
de saúde, familiares, irmãos de comunidade e ministros orde-
nados. Por isso, adoremos o Senhor e supliquemos que seu agir 
misericordioso nos abrace, transforme e santifique no seu Amor.

Sejamos missionários e missionárias da misericórdia e do cui-
dado recíproco. Que a Virgem Maria, saúde dos enfermos, mãe 
da misericórdia, interceda por nós, hoje e sempre! Amém!

Pe. Boris A. Nef Ulloa
Pároco

editorial

Expediente: 
Pároco: Pe. Boris Agustín Nef Ulloa 
Vigário:Pe Rodrigo Thomaz
Redação e revisão: Pascom
Projeto gráfico e diagramação: Rafael Victor
Tiragem: -
Distribuição Gratuita

As opiniões expressas nos artigos assinados 
são de inteira responsabilidade de seus autores

Imaculada em revista é uma publicação mensal da 
Paróquia Imaculada Conceição 
Av. Nazaré, 993, Ipiranga - São Paulo - SP 
Fone: (11) 2914-4066 
site: imaculadaipiranga.org

Os links para arquivos multimídia 
estão identificados por este símbolo

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/sick/documents/20211210_30-giornata-malato.html
http://imaculadaipiranga.org
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30º DIA MUNDIAL DO ENFERMO
Sede misericordiosos como 

o vosso Pai é misericordioso (Lc 6, 36).

Há trinta anos, São João Paulo II instituiu o Dia Mundial do Doente para sensi-
bilizar o povo de Deus, as instituições sanitárias católicas e a sociedade civil 
para a solicitude com os enfermos e quantos cuidam deles. 

Agradecemos ao Senhor o caminho feito durante estes anos nas Igrejas parti-
culares de todo o mundo. Já se deram muitos passos em frente, mas há ainda 
um longo caminho a percorrer para garantir a todos os doentes, mesmo nos 
lugares e situações de maior pobreza e marginalização, os cuidados de saúde, 
de que necessitam, e também o devido acompanhamento pastoral para con-
seguirem viver o período da doença unidos a Cristo crucificado e ressuscitado. 
Que o XXX Dia Mundial do Doente – por causa da pandemia, a sua celebração 
culminante não poderá ter lugar em Arequipa, no Peru, mas vai realizar-se na 
Basílica de São Pedro, no Vaticano – nos ajude a crescer na proximidade e no 
serviço às pessoas enfermas e às suas famílias.

O tema escolhido para este trigésimo dia mundial – «Sede misericordiosos 
como o vosso Pai é misericordioso» (Lc 6, 36) – faz-nos, antes de mais nada, 
voltar o olhar para Deus, «rico em misericórdia» (Ef 2, 4), que olha sempre para 
os seus filhos com amor de pai, mesmo quando se afastam d’Ele. Com efeito a 
misericórdia é, por excelência, o nome de Deus, que expressa a sua natureza 
não como um sentimento ocasional, mas como força presente em tudo o que 
Ele faz. É conjuntamente força e ternura. Por isso podemos dizer, cheios de 
maravilha e gratidão, que a misericórdia de Deus tem nela mesma tanto a di-
mensão da paternidade como a da maternidade (cf. Is 49, 15), porque Ele cuida 
de nós com a força dum pai e com a ternura duma mãe, sempre desejoso de nos 
dar vida nova no Espírito Santo. 

O convite de Jesus a ser misericordiosos como o Pai adquire um significado 
particular para os profissionais de saúde. Penso nos médicos, enfermeiros, 
técnicos de laboratório, auxiliares e cuidadores dos enfermos, bem como nos 
numerosos voluntários que doam tempo precioso a quem sofre. Queridos pro-
fissionais da saúde, o vosso serviço junto dos doentes, realizado com amor e 
competência, ultrapassa os limites da profissão para se tornar uma missão. As 
vossas mãos que tocam a carne sofredora de Cristo podem ser sinal das mãos 
misericordiosas do Pai. Permanecei cientes da grande dignidade da vossa pro-
fissão e também da responsabilidade que ela acarreta.

Queridos irmãos e irmãs, à intercessão de Maria, Saúde dos Enfermos, confio 
todos os doentes e as suas famílias. Unidos a Cristo, que carrega sobre Si o so-
frimento do mundo, possam encontrar sentido, consolação e confiança. Rezo por 
todos os profissionais de saúde para que, ricos em misericórdia, ofereçam aos 
pacientes, juntamente com os tratamentos devidos, a sua proximidade fraterna.

De coração, a todos concedo a Bênção Apostólica.
Papa Francisco

11
fev

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/sick/documents/20211210_30-giornata-malato.html
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TUDO O QUE EU SEMPRE 
QUIS SABER, MAS TINHA 

VERGONHA DE PERGUNTAR.

Tema do mês:
POR QUE A IGREJA GUARDA O 

DOMINGO EM VEZ DO SÁBADO?

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 fevereiro

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:

Pelas religiosas e consagradas

Rezemos pelas religiosas e consagradas, agradecendo-lhes a 
sua missão e a sua coragem, para que continuem a encontrar 
novas respostas diante dos desafios do nosso tempo.

pastoral

Hora Santa do Apostolado da Oração

https://t.me/imaculadaconceicaodoipiranga
https://www.youtube.com/watch?v=BOZDC2qUBj0
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PASCOM: Pastoral do “servir” 
e da sua transversalidade
Convocados a “escutar” pelo Papa Francisco, no tema 

para o Dia Mundial das Comunicações Sociais 2022, que 
ocorrerá em 29 de maio, esse é mais um “alerta” do 

quanto a comunicação precisa ser destaque nesse tempo em 
que tanto precisamos dar atenção ao próximo. Sem escutar o 
próximo, não conseguimos uma comunicação efetiva.

As ações comunicativas da Pascom ganham sentido na me-
dida em que colaboram com a ação evangelizadora da Igreja, 
pois “a evangelização, anúncio do Reino, é comunicação”.

Essas são algumas características da Pascom:

1. colocar-se a serviço de todas as pastorais para di-
namizar suas ações comunicativas;
2. promover o diálogo e a comunhão das diversas 
pastorais;
3. capacitar os agentes de todas as pastorais na área 
da comunicação, especialmente a catequese e a liturgia;
4. favorecer o diálogo entre a Igreja e os meios de 
comunicação;
5. envolver os profissionais e pesquisadores da co-
municação nas reflexões da Igreja e
6. desenvolver as áreas da comunicação, como a im-
prensa, a publicidade e as relações públicas.

A Pastoral da Comunicação da Paróquia Imaculada Conceição 
do Ipiranga desenvolve e gerencia as seguintes atividades:

a. Edição mensal da Revista da Imaculada 
(gratuita, digital e interativa)

b. Página no Facebook com mais de 7.500 seguidores

c. Presença em outras redes: Youtube, Instagram, Twitter

d. Apoio operacional em mídias e plataformas

e. Apoio técnico em transmissões

f. Criação de imagens, vídeos, áudios e material impresso

g. Entrevistas, matérias, chamadas e podcasts

h. Ideias inovadoras com base no acompanhamento 
de novas tecnologias

i. Articulação entre pastorais e movimentos com 
abertura a sugestões; promoção e acompanhamento 
de eventos

É possível melhorar a estrutura da PASCOM?

É sim, muito desafiante, mas possível. Conte conosco para 
tirar suas dúvidas sobre como participar dessa pastoral que 
evangeliza com muita alegria! Venha com a gente ser Pascom!

pastoral
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A Pastoral o Empreendedor nasceu para ser um lu-
gar de acolhida e vivência da Palavra de Deus, 
com linguagem e dinâmica próprias do mundo do 

empreendedorismo, diferente de uma associação de em-
preendedores católicos ou algo parecido. Ela está ligada 
diretamente à paróquia e à diocese, como todas as outras 
pastorais, em que o modelo é o Bom Pastor e o diretor es-
piritual é o pároco ou outro padre designado.

O que faz a Pastoral do Empreendedor
Evangelização entre os empreendedores. Proclama-se a 

Boa Nova de Jesus Cristo, por meio de uma linguagem apro-
priada, extraindo dos textos sagrados luzes e exemplos que 
possam iluminar o dia a dia dos negócios. 

A Pastoral fomenta no empreendedor a espiritualidade, 
ensinando-o a orar com os acontecimentos do cotidiano e 
ter uma postura de fé diante dos obstáculos. Para isso, re-
alizam-se missas com homilias e orações direcionadas aos 
empreendedores, bem como retiros de finais de semana e 
reuniões com estudos da Palavra.

Para saber mais, entre em contato com a Coordena-
ção Nacional da Pastoral do Empreendedor.

pastoraldoempreendedor.org.br

pastoraldoempreendedor.imac@gmail.com

Cristina - Coordenação (11) 97329.0466

Recordando a nossa missão

pastoral

Para participar em 2022  
na Imaculada Conceição - Ipiranga

Missa do Empreendedor: Todo 1o domingo do mês, às 17h.

Encontros e Mini-palestras: após as missas do 1o domingo 
de cada mês. Das 18h15 às 19h15.

Coaching profissional e empresarial: com atendimento 
aos sábados das 14h às 17h. Agendamento de horário na 
secretaria da paróquia.

http://pastoraldoempreendedor.org.br 
http://pastoraldoempreendedor.imac@gmail.com
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Apresentação de Jesus no Templo
No dia 2 de fevereiro comemora-se a festividade li-

túrgica da Apresentação de Jesus no Templo, con-
templada no 4o (quarto) mistério gozoso do Santo 

Rosário. Conforme nos descreve a Sagrava Palavra (Lucas 
2,22-35), é de costume da lei de Moisés que a mulher, 40 
(quarenta) dias após dar à luz, deve passar por um ritual 
de “purificação” no templo. Assim, após o Nascimento do 
Menino Jesus, a Sagrada Família de Nazaré seguiu para o 
templo onde foram recebidos pelo profeta Simeão e pela 
profetiza Ana. Essa é uma data muito especial para todos 
nós, pois é quando as pessoas veem pela primeira vez Je-
sus Cristo, sendo apresentado ao mundo. 

Jesus quis vir ao mundo numa família simples e pobre. 
Poderia ter nascido num castelo todo iluminado, cercado 
pelo conforto e embalado num berço de ouro, mas não o 
fez. O Rei do Universo nasceu na periferia, num curral sem 
iluminação e uma manjedoura foi seu berço. Desprendeu-
-se de tudo, só não renunciou à família. Portanto, a família 
deve estar acima de qualquer bem material; sem a famí-
lia, de nada vale o ouro e não existe tesouro.

No encontro com o menino Deus, o que suscitou o cântico 
de Simeão e de Ana foi a esperança, aquela esperança que 
os sustentava na velhice. Aquela esperança viu-se recom-
pensada no encontro com Jesus. Quando Maria coloca nos 
braços de Simeão o Filho prometido por Deus, o ancião co-
meça a cantar os seus sonhos.

Ao colocar Jesus no meio do seu povo, Simeão encontra a ale-
gria. A verdade é que só isso poderá restituir-nos a alegria e 
a esperança, só isso nos levará a viver a vida plena, só isso 
tornará fecunda a nossa vida e manterá vivo o nosso coração.

Vamos levar o amor às famílias. Quando o respeito, o diálogo e 
a oração estiverem presentes nos lares, poderemos dizer: 

"Agora, Soberano Senhor, podes despedir em paz o 
teu servo, segundo a tua palavra; porque seus olhos 
viram a tua salvação, que preparaste em face de todos 
os povos, luz para iluminar as nações, e glória de teu 
povo, Israel. " (Lucas 2,29-32)

pastoral familiar

Renato e Simoni
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Seja bem-vindo, 
Padre Rodrigo Thomaz!
É com muita alegria que a nossa comunidade da 

Paróquia Imaculada Conceição recebe o Padre 
Rodrigo Thomaz como Vigário Paroquial. Seja 

muito bem-vindo! Em 17 de dezembro de 2021, o Pe. 
Rodrigo foi nomeado e provisionado como Vigário Paro-
quial “ad nutum episcopi”, da Paróquia Imaculada Con-
ceição do Ipiranga. A partir de agora, entre nós, você será 
membro de cada família, compartilhará conosco todos 
os momentos e alegrias. Cuidará de nós como o Pastor 
que cuida e conhece cada ovelha de seu rebanho.

Nascido em 19/03/1982, na Vila Dionísia, zona norte de 
São Paulo, SP, Pe. Rodrigo é filho de Maria Rosaria e Pedro 
Thomaz, militar aposentado. A irmã Luana, dois anos mais 
nova, é casada com Giovanni e tem duas lindas filhas: Be-
atriz e Gabriela, respectivamente com 14 e 12 anos.

Em 2001 ingressou no Seminário da Arquidiocese de São 
Paulo e em 07/03/2009 foi ordenado padre. De março até 
dezembro foi vigário paroquial na Paróquia São Mateus. 
Em janeiro de 2010 foi pároco da Paróquia Nossa Senhora 
da Conceição, onde permaneceu até agosto de 2017.

Em agosto de 2017 foi morar em Roma para fazer o 
doutorado em Teologia Dogmática.

anúncio

Assista o vídeo e conheça mais sobre 
nosso novo vigário.

Pe. Rodrigo, oferecemos a você nossas 
preces. Que possa nos ensinar, perdoar, 
consolar e abençoar.

Nós te abraçamos e te recebemos com 
amor e sabemos que vai conquistar e ser 
conquistado por esta Paróquia. 

Seja bem-vindo entre nós e 
conte sempre conosco, Padre 
Rodrigo. Agora esta é a 
sua comunidade!

https://www.youtube.com/watch?v=Xc1VAvBPVQ4&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=Xc1VAvBPVQ4&feature=youtu.be
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Como funciona o Ano Litúrgico?
É o tempo em que a Igreja celebra todos os feitos salvífi-

cos operados por Deus em Jesus Cristo. Dentro do Ano 
Litúrgico da Igreja Católica existem tempos litúrgicos 

que são divididos durante o ano, sendo a Páscoa do Se-
nhor o centro do Ano Litúrgico. Entre 2021 e 2022, a Igreja 
celebra o Ano C, dedicado à leitura e reflexão do evangelho 
de São Lucas. Esses escritos apresentam o cuidado com os 
pobres, o chamado à conversão, a misericórdia de Deus e a 
presença da Virgem Maria na vida da Igreja.

Ao longo de 52 semanas, os textos são intercalados com ou-
tros livros do Antigo e do Novo Testamento, tratando sobre 
a vida e a mensagem de Jesus, desde a Anunciação até a 
segunda vinda de Cristo. Para isso, o calendário é composto 
pelo Ciclo do Natal, no qual começa o Ano Litúrgico, Tempo 
Comum, Ciclo da Páscoa e Tempo Comum novamente.

Diferente do ano civil, o Ano Litúrgico não tem data fixa de início 
e de término. Sempre se inicia no primeiro Domingo do Adven-
to, encerrando-se no sábado da 34a semana do Tempo Comum, 
antes das vésperas do domingo, após a Solenidade de Cristo 
Rei do Universo. Essa última solenidade do Ano Litúrgico marca 
e simboliza a realeza absoluta de Cristo no fim dos tempos.  

O Ciclo do Natal se inicia no primeiro Domingo do Adven-
to e se encerra na Festa do Batismo do Senhor, tendo seu 
centro, isto é, sua culminância, na solenidade do Natal. Já o 
ciclo da Páscoa tem início na Quarta-Feira de Cinzas, início 
também da Quaresma, tendo o seu centro no Tríduo Pascal, 
encerrando-se no Domingo de Pentecostes.  

liturgia

Entre os dois ciclos do Ano Litúrgico, encontra-se um longo 
período, chamado Tempo Comum. É o tempo verde da vida 
litúrgica. Após o Natal, exprime a floração das alegrias na-
talinas, aí aparecendo o início da vida pública de Jesus, com 
suas primeiras pregações.  

Após o ciclo da Páscoa, este tempo verde anuncia vivamente 
a floração das alegrias pascais. Os dois ciclos litúrgicos, com 
suas duas irradiações vivas do Tempo Comum, são como que 
as quatro estações do Ano Litúrgico.

Então, o centro de todo o ano litúrgico é o Tríduo do Senhor 
Crucificado, Sepultado e Ressuscitado, que culminará no Do-
mingo de Páscoa, este ano de 2022, a 17 de abril.

Em cada Domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna pre-
sente este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo ven-
ceu o pecado e a morte.

Da celebração da Páscoa do Senhor derivam todas as celebra-
ções do Ano Litúrgico: as Cinzas, início da Quaresma, a 2 de 
março; a Ascensão do Senhor, a 29 de maio; Pentecostes, a 5 de 
junho; o Primeiro Domingo do Advento, a 27 de novembro.

Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos Apóstolos, 
dos Santos e na Comemoração dos Fiéis Defuntos, a Igreja 
peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor.
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Nossa Senhora de Lourdes 
nos convida à comunhão
No dia 11 de fevereiro comemoramos liturgicamente a 

Festa de Nossa Senhora de Lourdes. Todos nós fica-
mos muito felizes em celebrar a aparição de Nossa 

Senhora num lugar que, desde 1858, tem sido ocasião de 
muitas conversões e curas. Mas são poucos os que se de-
têm por alguns minutos para meditar na mensagem que 
esta aparição nos trás.

Primeiramente, Bernadete era uma jovem de origem bem 
humilde, que morava no interior da França, numa cidade 
de poucos habitantes e pouco conhecida. Impossível não 
escutar Deus falando por essa escolha o quanto os pobres 
e invisíveis são importantes para Ele. 

A segunda informação interessante é que Nossa Senhora 
se apresenta para ela como a Imaculada Conceição. Uma 
forma simples pela qual ela confirmou o Dogma proclama-
do pelo Papa Pio IX três anos antes. 

O impressionante é que, naquele tempo, ainda não existiam 
os meios de comunicação que conhecemos hoje, por isso, de-
vido à sua condição humilde, Bernadete não sabia deste dog-
ma proclamado, nem compreendia o significado da palavra. 

Mas o padre sabia e isso colaborou para que ele acreditasse 
naquela jovem humilde que pedia, em nome de Nossa Senhora, 
a construção de um local de oração e peregrinação. Uma men-
sagem clara pela qual Nossa Senhora confirma a importância de 
escutarmos e obedecermos ao Santo Padre com o qual somos 
chamados a viver a comunhão, que supõe capacidade de ouvir. 

Outra informação interessante é que, depois que as auto-
ridades aceitaram e o local de peregrinação estava insti-
tuído, Bernadete se retirou para um convento, onde viveu 
na discrição o final de seus dias.

Portanto, Nossa Senhora de Lourdes, de uma forma muito 
simples, nos ensina sobre a importância da humildade e 
da obediência.  

Dois pontos são essenciais para vivermos a comunhão à 
qual Deus nos chama: não nos deixemos envolver por no-
tícias que nos afastem da comunhão; e Deus é comunhão, 
não dá para estarmos com Ele se não vivemos e trabalha-
mos na comunhão e para a comunhão.

comemoração

Maria Martha - Comunidade Emanuel
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ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066

Segundo registros históricos, Santa Apolônia 
viveu no tempo do império romano por volta 
do ano 249. Era o tempo do imperador Feli-

pe, que foi derrotado por Décio. Este tornou-se um 
dos mais cruéis perseguidores dos cristãos. Apolô-
nia era filha de um rico magistrado de Alexandria, 
cidade importante do Egito, então sob o domínio 
do império Romano. Apolônia teve sua história 
contada pelo então Bispo de Alexandria, São Dioní-
sio, em cartas ao Bispo Fabio de Antioquia.

Apolônia foi obrigada a renunciar a sua fé cristã 
pelas forças do império. Em meio às grandes tortu-
ras que sofreu sem negar sua fé, Santa Apolônia teve 
seus dentes quebrados e arrancados por pedras afia-
das, mas ela não renunciou sua fé em Jesus Cristo. Em 
seguida, foi condenada a morrer queimada. Depois de 
sua morte, seus dentes foram recolhidos e levados 
para vários mosteiros. Existe um dente e um pedaço 
de sua mandíbula no Mosteiro de Santa Apolônia em 
Florença, na Itália. Por esta razão, é popularmente 
considerada como a padroeira daqueles que sofrem 
de dor de dente ou outros problemas bucais.

Fonte: website.cfo.org.br

Santa Apolônia 09
fev

santo do mês

Era escravo de um importante e rico cidadão 
chamado Filêmon que viveu na Frígia. Certa 
vez, Onésimo furtou Filêmon e para não 

ser castigado fugiu para Roma, onde também 
cometeu alguns furtos e acabou sendo preso. 
Na prisão, dividiu a cela com São Paulo que o 
converteu. Arrependido, desejava o perdão do 
antigo dono. Então, São Paulo escreveu uma carta 
onde pede para que aceite Onésimo de volta não 
como escravo, mas como amigo do Senhor.  

“Por esse motivo, se bem que eu tenha plena 
autoridade em Cristo para prescrever-te o que é 
da tua obrigação, prefiro fazer apenas um apelo 
para a sua caridade. Eu, Paulo, idoso como estou 
e, agora, preso por Jesus Cristo, venho suplicar-
te em favor deste meu filho que gerei na prisão: 
Onésimo” (Filémon 1,8-10). 

Filêmon perdoou Onésimo e deu total apoio 
para que cumprisse suas missões junto com São 
Paulo. Se tornou bispo e sofreu o martírio por 
apedrejamento. Santo Onésimo foi escravo dos 
homens e tornou-se um servo de Deus.

Fonte: santo.cancaonova.com

Santo Onésimo 16
fev

https://website.cfo.org.br/9-de-fevereiro-dia-de-santa-apolonia-padroeira-dos-cirurgioes-dentistas/
https://santo.cancaonova.com/santo/santo-onesimo-discipulo-de-sao-paulo/
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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

DATAS PARA A 

PREPARAÇÃO DO BATISMO
As preparações serão feitas de forma remota, em grupo, através 
da plataforma Zoom às 15h. Os batizados acontecerão na semana 
seguinte à preparação, no domingo, após a missa das 10h30.

12 Fev. - preparação - 20 Fev. - Batismo
14 Mai. - preparação - 22 Mai. - Batismo
20 Ago. - preparação - 28 Ago. - Batismo
15 Out. - preparação - 23 Out. - Batismo

Inscrições na secretaria paroquial | Whatsapp: 11 99989-3290

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbfSeVhCVac-cNHDdK8gaDzZU2PreI5vC
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Aniversariantes dizimistas de fevereiro

PALAVRA DO PAPA

“A afirmação da dignidade é o pré-requisito inalienável para a proteção 
de uma existência pessoal e social, e também a condição necessária para 
que a fraternidade e a amizade social sejam realizadas entre todos os povos 
da Terra. Não nos contentemos com uma fé morna e habitual. Colaboremos 
com o Espírito Santo e uns aos outros para que o fogo que Jesus trouxe ao 
mundo possa continuar aceso e incendiar o coração de todos”

(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: 16h
Dom: 8h30
 10h30
 17h

O Papa explicou que "na Bíblia, 
como nas culturas dos povos 
antigos, os sonhos eram consi-

derados um meio pelo qual Deus se 
revelava. O sonho simboliza a vida es-
piritual de cada um de nós, aquele es-
paço interior, que cada um é chamado 
a cultivar e a proteger, onde Deus se 
manifesta e muitas vezes nos fala".

Segundo o Papa, "devemos dizer 
que dentro de cada um de nós 
não existe apenas a voz de Deus: 
existem muitas outras vozes. Por 
exemplo, as vozes de nossos me-
dos, experiências passadas, das 
esperanças; e há também a voz do 
maligno que quer nos enganar e 
confundir. Portanto, é importante 
ser capaz de reconhecer a voz de 
Deus no meio de outras vozes. José 
demonstra que sabe cultivar o si-
lêncio necessário e tomar as deci-
sões justas diante da Palavra que 
o Senhor lhe dirige interiormente".

Para entender como nos colocar 
diante da revelação de Deus, o Papa 
retomou quatro sonhos relatados no 
Evangelho que têm José como prota-
gonista. (clique na fonte ou na ima-
gem e leia o texto completo)

No primeiro sonho, o anjo ajuda José a 
resolver o drama que o aflige ao saber 
da gravidez de Maria, quando o anjo 
lhe apareceu em sonho e lhe disse para 
não ter medo de receber Maria como 
esposa. A resposta de José foi imedia-
ta, pois quando acordou fez conforme 
o Anjo do Senhor havia mandado.

Muitas vezes a vida nos coloca dian-
te de situações que não entendemos 
e parecem sem solução. Rezar, nes-
ses momentos, significa deixar que 
o Senhor nos mostre a coisa certa 
a ser feita.  De fato, muitas vezes é 
a oração que faz nascer em nós a 
intuição do caminho de saída. Como 
resolver aquela situação. 

"Queridos irmãos e irmãs, o Senhor 
nunca permite um problema sem 
nos dar também a ajuda necessária 
para enfrentá-lo. Ele não nos joga 
ali no forno sozinhos. Não nos joga 
no meio dos animais ferozes. Não.  
O Senhor quando nos faz ver um 
problema ou revela um problema, 
nos dá sempre sua ajuda, sua pre-
sença para sair, para resolvê-lo."

Papa francisco

São José, homem que sonha
reflexão

Fonte: www.vaticannews.va

https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2022-01/papa-francisco-plenaria-doutrina-fe.html
https://www.facebook.com/watch/imaculadaipiranga.org/
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2022-01/papa-francisco-audiencia-geral-sao-jose-pais-problemas-filhos.html
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2022-01/papa-francisco-audiencia-geral-sao-jose-pais-problemas-filhos.html

