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principal

Queridas irmãs, queridos irmãos:

E eis que mais uma vez o Senhor, no seu infinito amor, por 
meio da Igreja nos chama à conversão! Quaresma, tempo litúr-
gico propício para rever nossa vida pessoal, familiar, eclesial e 
civil. Tempo de escancarar as portas para a Graça do Espírito 
Santo, para a Palavra do Filho, para a misericórdia do Pai.

Em sua mensagem para a Quaresma 2022, o Papa Francisco 
nos recorda a exortação do Apóstolo São Paulo aos Gálatas: É 
preciso perseverar na prática do bem, na prática da solidarie-
dade e do amor fraterno! Não percamos tempo! Sejamos sóbrios 
e lúcidos! Acolhamos o chamado ao arrependimento e à peni-
tência para que nossa conversão seja efetiva e verdadeira.

Neste mês de Março, acolhendo a convocação de nosso Cardeal 
Arcebispo Odilo Pedro Scherer, retomaremos o Primeiro Sínodo 
Arquidiocesano de São Paulo. Para isso, realizaremos 2 sessões 
do CPP (Conselho de Pastoral Paroquial) AMPLIADO. Isto significa 
que todos(as) os(as) coordenadores(as) das pastorais de nossa 
Paróquia Imaculada Conceição estão convocados(as) a partici-
par... e por ser ampliado... todos(as) os(as) paroquianos(as) es-
tão convidados a participar. Cada leigo e leiga, cada religiosa, é 
importante nesse caminho sinodal de nossa Arquidiocese. Con-
to com a ampla participação de todos(as). As sessões serão nos 
dias 05 e 26 de março, às 17h.  Além disso, no segundo domingo 
da Quaresma, dia 13/03, na missa das 10h30 os membros do CPP 
serão apresentados à comunidade paroquial. Participe conosco 
de forma efetiva e propositiva! Ocupe seu lugar na Igreja do Se-
nhor! Você também é Igreja! Você é importante! O Senhor tenha 
misericórdia de nós e do mundo inteiro! Amém!

  Amém!
Pe. Boris A. Nef Ulloa

Pároco
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FRATERNIDADE  E EDUCAÇÃO
Fala com sabedoria, 

ensina com amor. (Pr 31, 26)

Na Quarta-feira de Cinzas, 2 de março, começa a Quaresma, tempo litúrgico de 
preparação para a celebração da Páscoa. Há 60 anos, a Igreja no Brasil realiza 
neste período a Campanha da Fraternidade (CF), como convite aos cristãos para 

refletirem sobre as realidades da sociedade que necessitam de atenção especial e de 
ações concretas na perspectiva da caridade. 

Em 2022, a CF terá como tema “Fraternidade e Educação”, e como lema “Fala com sabe-
doria, ensina com amor” (Pr 31,26). Essa campanha tem, portanto, o objetivo geral de 
promover diálogos a partir da realidade educativa do Brasil, à luz da fé cristã, propon-
do caminhos em favor do humanismo integral e solidário. Já os sete objetivos específi-
cos são: analisar o contexto da Educação na cultura atual e seus desafios potencializa-
dos pela pandemia; verificar o impacto das políticas públicas na Educação; identificar 
valores e referências da Palavra de Deus e da Tradição cristã, em vista de uma Edu-
cação “humanizadora” na perspectiva do Reino de Deus. A campanha também visa 
a refletir sobre o papel da família, da comunidade de fé e da sociedade no processo 
educativo, com a colaboração dos educadores e das instituições de ensino; incentivar 
propostas educativas que, enraizadas no Evangelho, promovam a dignidade humana, 
a experiência do transcendente, a cultura do encontro e o cuidado da criação.

De igual modo, a CF pretende estimular a organização do serviço pastoral nas esco-
las, universidades, centros comunitários e outros espaços educativos, em especial das 
instituições católicas de ensino; e promover “uma Educação comprometida com novas 
formas de economia, de política e de progresso verdadeiramente a serviço da vida 
humana, em especial, dos mais pobres”.

A temática da CF 2022 está em sintonia com o Pacto Educativo Global, iniciativa pro-
posta pelo Papa Francisco em 2020, a partir de sete compromissos: colocar a pessoa 
no centro de cada processo educativo; ouvir a voz das crianças, adolescentes e jovens 
a quem são transmitidos valores e conhecimentos; favorecer a plena participação das 
meninas e adolescentes na instrução [reconhecendo que há nações onde as meninas 
são privadas ao acesso à educação formal]; ver na família o primeiro e indispensável 
sujeito educador; educar e educar-se para o acolhimento, abrindo-se aos mais vulne-
ráveis e marginalizados; encontrar outras formas de compreender a economia, a polí-
tica, o crescimento e o progresso; e guardar e cultivar a “casa comum”, protegendo-a 
da exploração dos seus recursos. 

Ao abordar o impacto da pandemia de COVID-19 na Educação, o texto-base enfatiza 
as consequências do confinamento para os estudantes, não só em relação ao seu 
desempenho acadêmico e impactos psicológicos, como também ao evidenciar as de-
sigualdades existentes para o acesso às aulas remotas, tanto por parte de alunos 
quanto de professores. Em contrapartida, a pandemia estimulou o desenvolvimento 
de novas metodologias e tecnologias educacionais com as aulas on-line e o cresci-
mento da educação a distância (EaD).

 Fernando Geronazzo 
Jornal O São Paulo

02
mar

https://osaopaulo.org.br/destaque/a-luz-da-fe-crista-cf-2022-propoe-dialogos-sobre-a-realidade-educativa/
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TUDO O QUE EU SEMPRE 
QUIS SABER, MAS TINHA 

VERGONHA DE PERGUNTAR.

Tema do mês:
POR QUE SE COBREM 

AS IMAGENS NA QUARESMA?

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 março

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:

Pela resposta cristã aos desafios da bioética

Rezemos para que nós, cristãos, diante dos novos desafios da 
bioética, promovamos sempre a defesa da vida com a oração 
e a ação social.

pastoral

Hora Santa do Apostolado da Oração

https://t.me/imaculadaconceicaodoipiranga
https://www.youtube.com/watch?v=uQIZDaJ8eB4&feature=youtu.be
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Dom Odilo anuncia a retomada dos 
trabalhos do sínodo arquidiocesano
A Arquidiocese de São Paulo prepara-se para a retomada 

dos trabalhos do caminho sinodal iniciado em 2017. De-
vido às restrições da pandemia de COVID-19, a realização 

da assembleia sinodal arquidiocesana prevista para acontecer 
em 2020 foi suspensa. Em carta enviada aos membros da as-
sembleia sinodal arquidiocesana, o Cardeal Odilo Pedro Sche-
rer, Arcebispo Metropolitano de São Paulo, ressaltou que os 
dois anos de suspensão das atividades não foram um tempo 
perdido. “Com toda a Igreja, fomos confrontados com novas si-
tuações, como a pandemia, a Assembleia Eclesial da América 
Latina e do Caribe e o sínodo universal – ‘por uma Igreja sino-
dal’, em ‘comunhão, participação e missão’”, afirmou.

“O que aprendemos com essas novas situações e vivências? 
O que Deus nos está mostrando? O que o Espírito Santo diz à 
Igreja mediante essas novas questões e por meio da palavra da 
Igreja durante esse novo período? Quais novas questões desse 
período precisam ser levadas em conta pela assembleia sinodal 
arquidiocesana?”, indagou o Arcebispo, propondo a realização 
de uma pré-assembleia para retomar as reflexões realizadas 
nas primeiras etapas do sínodo, enriquecidas com os aprendi-
zados e vivências desse período de emergência sanitária. 

A pré-assembleia ocorrerá em todas as paróquias da Arquidio-
cese no dia 13 de março e consistirá na realização de suas reuni-
ões ampliadas do Conselho Paroquial de Pastoral (CPP), a partir 
de propostas de reflexões e roteiros a serem fornecidos pela 

Comissão Arquidiocesana do Sínodo. As contribuições desses 
encontros serão reunidas pelas regiões episcopais e encami-
nhadas para a Secretaria-geral do sínodo. 

Na Paróquia Imaculada Conceição além do dia 13, na missa 
das 10h30, teremos CPP ampliado nos dias 5 e 26 de março.

No dia 7 de maio, acontecerá na Catedral da Sé uma celebra-
ção de reabertura da assembleia sinodal arquidiocesana, cujos 
membros serão convocados novamente para os trabalhos.  

Com o tema “Caminho de comunhão, conversão e renova-
ção missionária”, o sínodo arquidiocesano foi convocado 
pelo Cardeal Scherer na celebração de Corpus Christi de 
2017. Na ocasião, o Arcebispo convidou toda a Igreja em São 
Paulo a “olhar-se no espelho”, refletir sobre sua presença 
e missão da cidade, perguntar-se se a atual organização 
pastoral, administrativa correspondem aos desafios atu-
ais da sociedade. “Nosso sínodo será uma grande bênção 
para toda a nossa Arquidiocese. Estamos em sintonia com 
o Papa Francisco, que nos chama a sermos uma Igreja sino-
dal, com as qualidades da comunhão, participação e mis-
são”, completou Dom Odilo na recente carta.

Participe! 

(informações na Secretaria 11 99989-3290)

sínodo

https://osaopaulo.org.br/sao-paulo/dom-odilo-anuncia-a-retomada-dos-trabalhos-do-sinodo-arquidiocesano/
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A SANTA MISSA
E vangelizar também é ensinar o verdadeiro sentido 

dos sacramentos da Igreja e, portanto, todo católico 
deve aprender a transmitir o sentido da Santa Missa 

aos seus parentes, familiares, amigos e vizinhos.  O bom 
cristão educa seus filhos na fé, fala de Deus a todos e em 
orgulho de professar sua crença.

A Missa foi sempre o centro da comunidade e o sinal da 
unidade, pois é celebrada por aqueles que receberam 
o mesmo batismo, vivem a mesma fé e se alimentam do 
mesmo Pão, a Eucaristia – que é a Verdadeira presença de 
Cristo: Corpo, Alma, Sangue e Divindade. Por outro lado, 
todos os fiéis formam um só “corpo”. São Paulo disse 
aos cristãos: “Agora não há mais judeu nem grego, nem 
escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Pois todos 
vós sois um só em Cristo Jesus” (Gl 3,28).

O Concílio Vaticano II diz que o padre age “in persona 
Christ”, isto é, em lugar da pessoa de Jesus. O padre é 
presbítero e profeta. Como sacerdote, administra os 
sacramentos, preside o culto divino e cuida da santificação 
da comunidade; como profeta, anuncia o Reino de Deus e 
denuncia as injustiças e tudo o que é contra o Reino; como 
presbítero, o padre administra e governa a Igreja.

Resumindo cada parte da Missa:
• Na entrada, ato Penitencial, Glória, Oração, nós falamos 

com Deus.

• Na Liturgia da Palavra que compreende as 2 leituras,  
o Evangelho, a Homilia (Sermão), Deus fala conosco.

• A Liturgia Eucarística: Ofertório, Oração Eucarística e a 
Comunhão é o Coração, o Centro da Missa.

• No ofertório nós apresentamos nossas oferendas, o nosso 
amor, o nosso ser, representados pelo pão e vinho.

• Na oração Eucarística, Jesus consagra nossas oferendas e 
nos leva consigo até Deus.

• Na comunhão, Deus nos devolve esse Dom.  Ao nos unirmos 
à Cristo unimo-nos também a todos que estão “em Cristo”, 
aos outros membros da Igreja.

• Devemos medir a eficácia das nossas comunhões pela 
melhora no nosso modo de ser e agir. 

• No Rito final Deus nos abençoa e Jesus vai conosco para 
termos uma vida santa, iluminada pelo Espírito Santo.

Participem da Santa Missa!Na Paróquia Imaculada Conceição as Missas 
são realizadas às 7h durante a semana, às 16h 
no sábado e às 8h30, às 10h30 (transmitida 
ao vivo no Facebook) e às 18h no domingo.

Fonte: www.icatolica.com

liturgia

https://www.facebook.com/imaculadaipiranga.org/
https://www.icatolica.com/2017/03/a-santa-missa-nos-minimos-detalhes.html
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Silêncio X Silêncio
Não, não está errado o título: hoje quero falar de dois 

tipos de silêncio que podem ocorrer na vida familiar. O 
primeiro deles é aquele silêncio-gelo, quando alguém 

está magoado e fica emburrado. Normalmente fica quie-
to para dar um gelo no outro: “agora não falo com ele, até 
que...” E costuma nem olhar pro outro. A atitude é de frie-
za, para dar uma lição, para fazer o outro perceber que não 
gostou de algo. O papa Francisco exorta na Amoris Lætitia 
n. 133: “pesam certos silêncios, às vezes mesmo em família, 
entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos”. A 
isso, só há um remédio – e o papa mesmo o apresenta.

Segundo Francisco, em família “é necessário usar três 
palavras: com licença, obrigado, desculpa. Três palavras-
chave”, que vão revelar nossa generosidade em relação ao 
outro, assim como nossa delicadeza. Não é porque temos 
intimidade que devemos sair mandando e desmandando. 
Usar o “por favor”, além de educado, é também sinal de 
carinho ao outro. De novo, não é porque temos intimidade 
que podemos interromper o que o outro está fazendo, 
a não ser que peçamos “com licença”. E a mais difícil das 
três: tomar a iniciativa de pedir “desculpas” pode abrir o 
caminho da reconciliação, de um desentendimento bobo ou 
até uma discussão maior. Quantas vezes, porém, preferimos 
o pesado silêncio, aquele que fere, que atinge o outro.

Por vezes, praticamos o silêncio no dia a dia sem nos dar conta: 
esquecemos o “bom dia”, esquecemos o “tchau, estou saindo”, 
esquecemos o “olá, cheguei, como você está?”. E o diálogo vai 
se apagando aos poucos. O que o outro precisa é saber que 

estamos ao seu lado e, certamente, um “bom dia sorridente” é 
tudo de que o outro precisa para viver bem aquele dia.

Mas existe o outro silêncio – este segundo é muito proveitoso, 
porque, na verdade, é atencioso, é ouvinte, é paciente. É 
novamente o papa Francisco quem nos ensina: “Reservar 
tempo, tempo de qualidade, que permita escutar, com paciência 
e atenção, até que o outro tenha manifestado tudo o que precisa 
comunicar. (...) Em vez de começar a dar opiniões e conselhos, é 
preciso assegurar-se de ter escutado tudo o que o outro tem 
necessidade de dizer. Isso implica fazer silêncio interior, para 
escutar sem ruídos no coração e na mente: despojar-se das 
pressas, colocar de lado as próprias necessidades e urgências, 
dar espaço” (AL 137). Ouvir com atenção, em silêncio, sem 
interromper. Às vezes, é somente disso que o outro precisa. Não 
quer solução, quer alguém que o ouça, porque o ama.

Trata-se de um exercício: evitar distrações, acalmar a pressa, 
dar tempo para a escuta. Isso deve valer para maridos, 
esposas, filhos, pais. É preciso retomar o caminho da escuta 
do outro, saber do que ele necessita, ouvir uma experiência 
que quer partilhar, escutar uma angústia que precisa sair. 
Rezemos por uma família sinodal – aproveitando também da 
experiência atual de nossa Igreja que está em processo de 
escuta. Escutemo-nos uns aos outros.

Que saibamos escolher o silêncio certo! Deus abençoe 
nossas famílias!

pastoral familiar

Cristiane Duarte Santos
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Cinzas
A Quarta-feira de Cinzas foi instituída há muito tempo 

na Igreja; dia que marca o início da Quaresma, tempo 
de penitência e oração mais intensa. Para os antigos 

judeus, sentar-se sobre as cinzas já significava arrependi-
mento dos pecados e volta para Deus. As cinzas utilizadas 
provêm da queima dos ramos abençoados no Domingo de 
Ramos do ano anterior. A estas cinzas mistura-se água ben-
ta. As cinzas bentas e colocadas sobre as nossas cabeças 
nos fazem lembrar que vamos morrer, que somos pó e ao pó 
da terra voltaremos (cf. Gn 3, 19), para que nosso corpo seja 
refeito por Deus de maneira gloriosa, para não mais perecer.

quaresma

TEMPO DE QUARESMA
É pura erudição saber que a palavra “quaresma” era, an-

tigamente, um simples adjetivo em latim. Ela encon-
trava-se no início de uma frase e passou a denominar 

um período todo do ano litúrgico. Eis a frase em questão: 
“Quadragésima die Christus pro nobis tradétur”, que se tra-
duz assim: “Daqui a 40 dias (no quadragésimo dia), Cristo 
será entregue por nós” para a nossa salvação. Quaresma é 
abreviação de quadragésima. 

Quaresma é, portanto, a palavra utilizada para designar o 
período de 40 dias, no qual os católicos realizam a prepa-
ração para a Páscoa, a mais importante festa do calendário 
litúrgico cristão, pois celebra a Ressurreição de Jesus, a base 
principal da fé cristã. Nesse período, que começa na Quar-
ta-feira de Cinzas e termina na Quarta-feira da Semana San-
ta, os fiéis são convidados a fazerem um confronto especial 
entre suas vidas e a mensagem cristã expressa nos Evange-
lhos. Esse confronto deve levar o cristão a aprofundar sua 
compreensão da Palavra de Deus e a intensificar a prática 
dos princípios essenciais de sua fé. 

Na caminhada de Jesus para a Páscoa, há um reforço à vivên-
cia do amor, da caridade que liberta, visto que Jesus deu Sua 
vida para nos salvar.

Ao colocar a Campanha da Fraternidade no período da Qua-
resma, a Igreja quer que sua organização e realização sejam 
uma mediação muito prática para a vivência da caridade, de-
senvolver e aprofundar a fraternidade, segundo o mandamen-
to do amor: amar o próximo como Jesus nos amou.

Durante a Quaresma, a Paróquia Imaculada Conceição con-
vida você a se preparar pela Confissão, a participar da Mis-
sa de Cinzas e das Missas, do Dia de Retiro em preparação 
à Semana Santa, da Via Sacra e de todas as atividades que 
irão nos preparar para a Páscoa do Senhor.

Acompanhe nossas redes sociais!

Saiba tudo em nosso Canal no Telegram.

Fonte: formacao.cancaonova.com

http://formacao.cancaonova.com/liturgia/tempo-liturgico/quaresma/qual-e-origem-e-o-sentido-da-quaresma/
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No dia 2 de março celebraremos a quarta-feira de Cinzas, 
que nos prepara e introduz no Caminho Quaresmal: uma 
proposta de quarenta dias de caminho de conversão 

para a mais importante Festa Cristã que é o Tríduo Pascal, em 
que celebramos a instituição da Eucaristia e a morte e ressur-
reição de Jesus Cristo, o coração da nossa fé. 

É graças ao Sacrifício de Cristo e Sua Ressurreição que pode-
mos ter a esperança de que um dia nós estaremos todos jun-
tos na presença do Pai por toda a eternidade. E é pela santa 
Eucaristia que experimentaremos a graça que nos fortalece 
neste caminho rumo ao encontro com o Pai, cujo Amor almeja 
a salvação de todos, inclusive aqueles que pensam diferente-
mente de nós. 

Tendo isto na mente e no coração não desperdicemos as 
oportunidades de conversão que a Quaresma nos oferece 
de forma pessoal, familiar e comunitária. E para este ano de 
2022, à luz do caminho Sinodal convocado pelo Papa e pela 
Igreja, este deve ser embasado nas três palavras que o Papa 
citou: encontrar, escutar e discernir. 

Toda conversão começa com um encontro com o Mestre que 
nos ama e nos ensina a amar. E quem ama aprende a crescer 
diariamente na capacidade de escutar.

Escutar primeiramente a Deus no silêncio da oração pessoal 
e da leitura da Sagrada Escritura; quem escuta Deus Pai e seu 
Filho Jesus aprende, com mansidão, a escutar os outros, so-
bretudo os mais frágeis. Ao longo da minha vida profissional 
como educadora, testemunhei o quanto é importante para 
cada pessoa saber que é visto e ouvido com atenção.

Somente se tivermos a coragem de encontrar e escutar, nós 
discerniremos a Vontade de Deus para nós, individualmente, 
e na graça da comunhão, como família e como Igreja, qualquer 
que seja nosso estado de vida e a realidade onde estamos 
inseridos. Deus é comunhão e nos criou na comunhão e para a 
comunhão. Portanto,  crescer na graça da santidade é crescer 
na graça da comunhão na diversidade. 

 Maria Martha

Caminho de Conversão
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quaresma

PAPA CONVOCA DIA 
DE ORAÇÃO E JEJUM
A o final da Audiência Geral, falou sobre a situação na 

Ucrânia, apelando "aos que têm responsabilidade 
política para fazer um sério exame de consciência 

diante de Deus, que é o Deus da paz e não da guerra.

Tenho uma grande tristeza em meu coração com o 
agravamento da situação na Ucrânia. Apesar dos esfor-
ços diplomáticos das últimas semanas, cenários cada 
vez mais alarmantes estão se abrindo. Como eu, mui-
tas pessoas ao redor do mundo estão experimentando 
angústia e preocupação. Mais uma vez, a paz de todos 
está ameaçada por interesses de parte. Gostaria de 
apelar aos responsáveis políticos para que façam um 
sério exame de consciência diante de Deus, que é o Deus 
da paz e não da guerra, o Pai de todos, não apenas de 
alguns, que quer que sejamos irmãos e não inimigos. 
Peço a todas as partes envolvidas que se abstenham de 
qualquer ação que possa causar ainda mais sofrimento 
às populações, desestabilizando a convivência entre as 
nações e desacreditando o direito internacional.

E o Papa Francisco fez um apelo a todos:

Jesus nos ensinou que à insistência diabólica, à diabólica 
insensatez da violência se responde com as armas de 
Deus: com a oração e o jejum. Convido a todos a fazerem 
no próximo 2 de março, Quarta-feira de Cinzas, um dia de 
jejum pela paz. Encorajo, de modo especial os crentes a se 
dedicarem intensamente à oração e ao jejum naquele dia. 
Que a Rainha da Paz preserve o mundo da loucura da guerra.

Fonte: www.vaticannews.va

https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2022-02/papa-a-paz-todos-ameacada-no-dia-2-de-marco-dia-de-oracao.html
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Jesus Eucarístico, 
uma graça de valor inestimável
O catecismo da Igreja Católica nos ensina que a Eucaristia 

é “fonte e ápice de toda a vida cristã”(1324). Mas mais 
do que um compromisso formal, nutrir-se da Eucaristia 

é essencial para avançarmos no caminho rumo à santidade à 
qual somos chamados pela vocação batismal. 

Tendo isso em mente e no coração, nossa proposta é aprovei-
tarmos este ano, em que terá lugar o 18o  Congresso Eucarístico 
Nacional (18o CEN), entre 11 e 15 de novembro, para refletirmos 
e aprofundarmos sobre esta incrível graça que é a Eucaristia.

O 18o CEN era para ter acontecido em 2020, mas, em razão da 
pandemia, foi adiado para 2022. O arcebispo de Olinda e Re-
cife, onde acontecerá o congresso, Dom Fernando Saburido, 
deu a excelente sugestão para aproveitarmos este tempo 
para aprofundar nossas reflexões sobre a Eucaristia.

Atualmente a Igreja realiza congressos eucarísticos no mun-
do todo, uma graça que nos permite professar e testemunhar 
nossa fé em Jesus Eucarístico, e ao mesmo tempo possibi-
lita-nos, na graça da comunhão, crescer no amor à Eucaris-
tia. Não podemos negligenciar a enorme graça que Jesus no 
concedeu: podermos estar concretamente na Sua Presença a 
cada dia que vamos à Igreja. Saber que Ele está lá e nos espe-
ra com amor é algo muito simples. Basta irmos e ficarmos na 
sua presença. Então aprenderemos a descobrir como é mara-
vilhoso ser olhado e amado por Ele. 

Para quem quiser acompanhar informações obre 18o CEN. 

O link é:  cen2020.com.br

evangelização

Comunidade Emanuel

https://cen2020.com.br/


12 - Imaculada em revista

ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066

D efensora ardorosa da Igreja, Santa Rosa de 
Viterbo viveu na primeira metade do sécu-
lo XIII. Seus pais trabalhavam no mosteiro 

São Damião de Clarissas, em Assis. Era comum que 
Rosa passasse grande parte de seu dia recolhida 
em orações. Contam que, no dia 23 de julho de 1247, 
Rosa foi acometida por forte febre e, enquanto 
sua temperatura ardia, ajoelhou-se e balbuciou o 
nome de Maria – que lhe curou e confiou a missão 
de peregrinar pelas igrejas de São João Batista, 
Santa Maria do Outeiro e São Francisco. Esta fé ina-
balável foi a grande aliada da igreja, uma vez que 
Rosa saiu pelas ruas pregando a fé com um cruci-
fixo nas mãos. Por ser este ato bastante incomum 
para a época, em 1250 o prefeito assinou uma or-
dem, condenando Rosa ao exílio, sob a acusação 
de causar revolta entre a população. Já exilada em 
Soriano, Rosa soube que o imperador Frederico II 
falecera e pôde voltar para casa. Pouco depois, foi 
sua vez. Morreu antes mesmo de completar os 18 
anos. O Papa Inocêncio IV imediatamente instau-
rou seu processo de canonização. 

Fonte: nubiadutra.wordpress.com

Santa Rosa 
de Viterbo

06
mar

santo do mês

Matilde nasceu na Saxônia em uma família 
profundamente religiosa, que a enviou 
para estudar no mosteiro de Herford, na 

Vestefália, onde sua avó era abadessa. Além de 
cultivar a sua fé, aprendeu a ler, escrever e até se 
interessou por política. Casou-se com Henrique, 
duque da Saxônia que, alguns anos depois, se tornou 
rei da Alemanha. Enquanto Henrique vivia muito fora 
do palácio, Matilde mantinha uma verdadeira vida 
monacal, composta de caridade com os pobres e 
assistência aos enfermos. Mas, não podendo dedicar 
todo o tempo necessário para estas práticas, então, à 
noite, permanecia acordada em oração. Em 936, com 
a morte do seu marido, ela se despojou de todos os 
seus bens e privilégios. A escolha de viver no mosteiro 
foi imposta pelos seus dois filhos contendores, que, 
neste caso, concordaram de impedir a mãe a esbanjar 
o patrimônio da família com contínuas e ingentes 
esmolas. Matilde viveu os últimos anos da sua vida 
como uma monja, sempre generosa e caridosa com 
todos e completamente alheia às coisas mundanas e 
às prerrogativas da sua posição social.

Fonte: www.vaticannews.va

Santa Matilde 14
mar

https://nubiadutra.wordpress.com/2013/03/07/a-historia-da-santa-rosa/
https://www.vaticannews.va/pt/santo-do-dia/03/14/s--matilde--rainha.html


Imaculada em revista - 13

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
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Paróquia Imaculada Conceição - Av. Nazaré, 993 Ipiranga

MAIS INFORMAÇÕES:
REGIÃO EPISCOPAL IPIRANGA
Joselito e Sidnéia: (11) 98448-5489 | (11) 99341-5051
email: bompastor.pastoralfamiliar@gmail.com
facebook: encontrocomjesusobompastor
e na secretaria de sua paróquia

https://www.facebook.com/encontrocomjesusobompastor/


Imaculada em revista - 15

Uma comunidade feita por muitas mãos e histórias!
Vamos construir a casa para a Mãe Rainha das Américas na Chácara Klabin

LOCALIZAÇÃO: R. Lorenzo Valla com R. Ernesto de Oliveira, S/N - Chácara Klabin - SP

Toda ajuda é preciosa para dar continuidade 
a esse projeto que irá beneficiar muitas pessoas!

FAÇA A SUA DOAÇÃO! 
Abra o aplicativo do seu banco, acesse a 
área PIX, utilize a opção “QRCode” e aponte a 
câmera do seu celular para a imagem ao lado:

Ou transfira para a chave PIX: 63.089.825/0375-79 
Mitra Arquidiocesana de São Paulo 
R. Xavier de Almeira, 818 - Ipiranga São Paulo - SP 
Mais informações pelo WhatsApp: 11 95480-4599

ORAÇÃO DE 
NOSSA SENHORA 
DE GUADALUPE

Olhar-Te simplesmente - Mãe -,

deixando aberto só o olhar;

Olhar-Te de cima a baixo, sem Te dizer nada,

e dizer-Te tudo, mudo e reverente.

Não turbar o vento da tua fronte;

só abrigar a minha solidão violada

nos teus olhos de Mãe enamorada

e no teu ninho de terra transparente.

As horas precipitam; fustigados

mordem os homens insensatos a imundície

da vida e da morte, com os seus rumores.

Olhar-Te, Mãe; contemplar-Te apenas,

o coração silencioso na tua ternura,

no teu casto silêncio de açucenas

Vamos construir juntos a Igreja 
de Nossa Senhora de Guadalupe



Alessandro da Cunha Ferreira 
Antônio Sergio 
Célia Regina Ferro Gomes 
Daniel Martins Berestinas  
Francis Armando dos Santos 
Gilberto Evangelista 
Helena Nunes Ribeiro Crespin 
Inge Muller Schoeder 
José Carlos Martins 
Luciana Lopes Augusto Ferreira 
Maria Aparecida Sapienza Xavier 
Maria do Socorro Cavalcante 
Maria Elza da Silva 

Maria José da Rocha 
Maria Nazare de Lima 
Marildes M.F. da Luz Romanelli 
Marina de Azevedo Martins 
Mário Xavier 
Poliana do Nascimento 
Sônia Toqueton Parrilo 
Valfredo Fonseca Sales 
Vanessa Del Rio 
Vânia Vesterman Araujo 
Renato Centenaro 
Zilda Maria de Jesus Campos 
Zuleimar M. Marcilio

Aniversariantes dizimistas de março

PALAVRA DO PAPA

“Em uma cultura de preconceito, Jesus rejeita radicalmente esta forma de 
ver. É por isso que ele afirma diante dos discípulos que ‘nem ele nem seus pais’ 
são a causa de seu mal. É uma palavra de libertação, aceitação e salvação.  
Ver com o coração é ver o mundo e nossos irmãos e irmãs através dos 
olhos de Deus. Jesus nos convida a renovar nossa maneira de ver as 
pessoas e as coisas. Somos chamados a testemunhar Jesus em nossas 
vidas, no estilo da acolhida e do amor fraterno.” 

(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
(+ online)  10h30
            18h

A dona Elza, avó da analista de 
marketing Jéssica Meireles, 
29, viralizou no Twitter após 

mostrar que usa a Alexa também 
para rezar. A senhora de 82 anos diz 
no vídeo que também cantou com a 
assistente virtual e a usou para se 
lembrar de tomar remédios. 

Saiba como fazer 

Para fazer a Alexa reproduzir ora-
ções, você vai precisar instalar um 
skill —uma espécie de receita de 
comandos de voz que outros de-
senvolvedores criam para serem 
usadas com a assistente da Ama-

zon. Há uma série de skills de ora-
ções disponíveis para download 
pelo aplicativo da Alexa. 

Se você quiser encurtar o caminho, 
basta dizer: "Alexa, vamos rezar o 
Pai Nosso". A assistente vai per-
guntar se você quer instalação uma 
skill, então basta dizer "sim". A par-
tir daí, é só convidá-la a rezar o que 
você quiser. A skill mais popular do 
gênero, "Cardápio de orações", tem 
85 opções de orações católicas que 
a assistente virtual pode recitar ao 
seu comando de voz.

Faça a Alexa rezar com você
Tecnologia

Fonte: www.uol.com.br

https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2022-02/papa-francisco-encontro-pessoas-deficiencias-visuais.html
https://www.facebook.com/watch/imaculadaipiranga.org/
http://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2022/02/19/do-pai-nosso-a-ave-maria-saiba-como-fazer-a-alexa-rezar.htm?

