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principal

Queridas irmãs, queridos irmãos:

Chegar a mais uma Semana Santa é sempre uma graça divi-
na. Porém, estes tempos pandêmicos agravados pela violência 
e guerra colocam ainda mais em cheque a existência humana. 
Nunca nos perguntamos tanto “qual seria o sentido da vida?”. 
Nunca nos sentimos tão questionados em nossa vocação 
cristã como nestes tempos! Sem dúvida, o mergulho na vida, 
paixão, morte e ressurreição de Jesus torna-se uma condição 
existencial vital para a perseverança autêntica no discipula-
do missionário, enquanto testemunhas do Reino de Deus, em 
nossa realidade contemporânea.

Recordo a cada paroquiano(a) que, por convocação do Papa 
Francisco, estamos vivendo num caminho sinodal. Somos cha-
mados, sob o impulso do Espírito Santo, ancorados na Palavra 
de Cristo, a edificar uma Igreja participativa, de maior comu-
nhão e mais missionária.

Aproveito para agradecer aos membros do Conselho Pasto-
ral Paroquial pelas duas reuniões realizadas no mês de março, 
nas quais fizemos memória do caminho do Primeiro Sínodo Ar-
quidiocesano de São Paulo, refletimos sobre os desafios pas-
torais hoje e, inseridos no contexto do Sínodo Universal e da 
Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe, relançamos 
um projeto pastoral de nossa Paróquia, constituído por 5 prio-
ridades: 1. Vida de oração; 2. Acolhida; 3. Dimensão Missio-
nária; 4. Integração e Unidade (Comunicação interna entre os 
grupos pastorais, associações e comunidades); 5. Juventude.

O Senhor Ressuscitado tenha misericórdia de nós e do mun-
do inteiro! Abençoada Páscoa! Aleluia!! Aleluia!!!

Pe. Boris A. Nef Ulloa
Pároco
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PAIXÃO DE CRISTO
Jesus nos amou até a cruz

O ponto de partida é o Jardim das Oliveiras, quando Jesus se dá conta do sofri-
mento que se avizinha: condenação, açoitamento e crucificação. Relatos bí-
blicos revelam que nesse momento “o seu suor se transformou em gotas de 

sangue que caíram ao chão”.

Está escrito: «Começou a sentir tristeza e angústia. Disse-lhes: ‘Minha alma está triste 
até o ponto de morrer; fiquem aqui e velem comigo’». Um Jesus irreconhecível! Ele, que 
dava ordens aos ventos e aos mares e estes lhe obedeciam, que dizia a todos que não 
tivessem medo, agora é vítima da tristeza e da angústia. Qual é a causa? Ela está toda 
contida em uma palavra, o cálice. «Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice!». O 
cálice indica toda a sorte de sofrimento que está a ponto de cair sobre Ele. Mas não só 
isso. Indica sobretudo a medida da justiça divina que os homens culminaram com seus 
pecados e transgressões. É «o pecado do mundo» que Ele tomou sobre si e que pesa 
sobre seu coração como uma pedra.

Um apóstolo escreve: “Jesus caiu no chão e orou.” Mas esse era ainda somente o começo 
das 18 horas de tortura. Após a condenação, Jesus é violentamente açoitado por solda-
dos romanos por ordem de Pôncio Pilatos, o prefeito de Judeia. Jesus Cristo recebeu 39 
chibatadas (o previsto na chamada Lei Mosaica), o que equivale na prática a 117 golpes, já 
que o chicote tinha três pontas. As consequências médicas de uma surra tão violenta são 
hemorragias, acúmulo de sangue e líquidos nos pulmões e possível laceração no baço e no 
fígado. A vítima também sofre tremores e desmaios.

Ao final do açoite, uma coroa de espinhos foi cravada na cabeça de Jesus, causando sangra-
mento no couro cabeludo, na face e na cabeça. Após o suplício dessa “coroação”, amarra-
ram nos ombros de Jesus a parte horizontal de sua cruz (cerca de 22 quilos) e penduraram 
em seu pescoço o título, placa com o nome e o crime cometido pelo crucificado. Seguiu-se 
então uma caminhada estimada em oito quilômetros.

Ao chegar ao local de sua morte, as mãos de Jesus foram pregadas à cruz com pregos de 
12,5 centímetros de comprimento. Os pés de Jesus também foram pregados na cruz. Pois 
bem, Jesus passou torturantes 6 horas na cruz. No Calvário, «clamou Jesus com forte voz: 
‘Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?’. Dando um forte grito, expirou».

Segundo João, os romanos pretendiam quebrar as pernas de Jesus, uma prática que ob-
jetivava acelerar a morte numa crucificação. Logo antes de o fazerem, porém, percebe-
ram que Jesus já estava morto e, portanto, não havia razão para quebrarem suas pernas. 
Para certificarem-se de sua morte, um legionário romano (tradicionalmente chamado de 
Longino) furou-lhe o flanco com sua lança. Jesus está na cruz até o fim do mundo. Ele 
está em todos os inocentes que sofrem. Está pregado na cruz dos enfermos graves. Os 
pregos que ainda o atam à cruz são as injustiças que se cometem com os pobres. 

Jesus nos amou até a cruz.

Fontes: comshalom.org
istoe.com.br

http://comshalom.org/em-agonia-ate-o-fim-do-mundo/
http://istoe.com.br/929_COMO+MORREU+JESUS/
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TUDO O QUE EU SEMPRE 
QUIS SABER, MAS TINHA 

VERGONHA DE PERGUNTAR.

Tema do mês:
O QUE É O CRISMA?

 

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 abril

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:

Pelo pessoal de saúde

Rezemos para que o compromisso do pessoal de saúde na 
assistência às pessoas doentes e aos idosos, sobretudo 
nos países pobres, seja apoiado pelos governos e pelas 
comunidades locais.

pastoral

Hora Santa do Apostolado da Oração

https://t.me/imaculadaconceicaodoipiranga
https://www.youtube.com/watch?v=mFDqWwuqYqk
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A SEMANA SANTA
A Semana Santa tem início no Domin-

go de Ramos, 10 de abril e se esten-
de até o próximo domingo, dia 17 de 

abril – Domingo de Páscoa.  É o momento 
central da liturgia católica romana e é a 
semana mais importante do ano litúrgico, 
quando se celebram de modo especial os 
mistérios da paixão, morte e ressurreição 
de Jesus Cristo. O termo "paixão" provém 
do latim passio, que indica sofrimento.

Para ajudar a compreender o sentido litúr-
gico deste momento, trazemos o significa-
do de cada dia da Semana Santa.

Domingo de Ramos
O Domingo de Ramos abre, por exce-
lência, a Semana Santa, pois celebra a 
entrada triunfal de Jesus Cristo, em Je-
rusalém, poucos dias antes de sofrer a 
Paixão, a Morte e a Ressurreição. Este 
domingo é chamado assim, porque o 
povo cortou ramos de árvores, rama-
gens e folhas de palmeiras para cobrir o 
chão por onde o Senhor passaria mon-
tado num jumento. Com isso, Ele des-
pertou, nos sacerdotes da época e mes-
tres da Lei, inveja, desconfiança e medo 
de perder o poder. Começa, então, uma 
trama para condená-Lo à morte.

Segunda-feira Santa
Seis dias antes da Páscoa, Jesus chega 
a Betânia para fazer a última visita aos 
amigos de toda a vida. Está cada vez 
mais próximo o desenlace da crise. 

Terça-feira Santa
A mensagem central deste dia passa 
pela Última Ceia. Estamos na hora cru-
cial de Jesus. Cristo sente, na entrega, 

que faz a “glorificação de Deus”, ainda 
que encontre no caminho a covardia e 
o desamor. Jesus anuncia a traição de 
Judas e as fraquezas de Pedro. 

Quarta-feira Santa
Em muitas paróquias realiza-se a famosa 
“Procissão do Encontro”. Os homens saem 
de uma igreja ou local determinado com a 
imagem de Nosso Senhor dos Passos; as 
mulheres saem de outro ponto com Nossa 
Senhora das Dores. Acontece, então, o do-
loroso encontro entre a Mãe e o Filho. 

Quinta-feira Santa
Uma das cerimônias litúrgicas da Quin-
ta-feira Santa é a bênção dos santos 
óleos usados durante todo o ano pelas 
paróquias. São três os óleos abençoa-
dos nesta celebração: o do Crisma, dos 
Catecúmenos e dos Enfermos. 

Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, quer 
demonstrar Seu amor por cada um e mos-
trar a todos que a humildade e o serviço 
são o centro de Sua mensagem; portanto, 
a celebração do Lava-Pés é a maior expli-
cação para o grande gesto de Jesus, que 
é a Eucaristia. Tem início o Tríduo Pascal 
com memória da Última Ceia, quando Je-
sus, na noite em que foi traído, ofereceu 
ao Pai o Seu Corpo e Sangue sob as es-
pécies do Pão e do Vinho, e os entregou 
aos apóstolos para que os tomassem, 
mandando-os também oferecer aos seus 
sucessores. A palavra “Eucaristia” provém 
de duas palavras gregas “eu-cháris”, que 
significa “ação de graças”. Ele quis, assim 
como fez na última ceia, que Seus discípu-
los se reunissem e se recordassem d’Ele 
abençoando o pão e o vinho e instituiu o 
sacerdócio católico.

Sexta-feira Santa

A tarde da Sexta-feira Santa apresenta 
o drama incomensurável da morte de 
Cristo no Calvário. A cruz, erguida so-
bre o mundo, segue de pé como sinal 
de salvação e esperança. 

Sábado Santo
Cristo está no sepulcro, desceu à mansão 
dos mortos, ao mais profundo que pode ir 
uma pessoa. O próprio Jesus está calado. 
Ele, que é Verbo, a Palavra, está calado. 
Depois de Seu último grito na cruz – “Por 
que me abandonaste?” –Ele cala no sepul-
cro agora. Durante o Sábado Santo, a Igre-
ja permanece junto ao sepulcro do Senhor, 
em Vigília Pascal, meditando Sua Paixão 
e Morte, Sua descida à mansão dos mor-
tos, esperando na oração e no jejum Sua 
Ressurreição. Fora da Igreja, prepara-se a 
fogueira. Estando o povo reunido em volta 
dela, o sacerdote abençoa o fogo novo. 
Em seguida, o Círio Pascal é apresentado 
ao sacerdote. Os fiéis acendem suas velas 
no fogo do Círio Pascal e entram na igreja. 
O Círio, que representa o Cristo Ressusci-
tado, a coluna de fogo que nos guia pelas 
trevas e nos indica o caminho à terra pro-
metida, avança em procissão. Em seguida, 
a Páscoa é proclamada. Essa alegria pro-
cede da vitória de Cristo sobre as trevas. 

Domingo da Ressurreição
É o dia santo mais importante da religião 
cristã. Depois de morrer crucificado, o 
corpo de Jesus foi sepultado, ali perma-
neceu até a ressurreição, quando seu es-
pírito e seu corpo foram reunificados. Do 
hebreu “Peseach”, Páscoa significa a pas-
sagem da escravidão para a liberdade. 

liturgia

Fonte: www.cnbb.org.br

http://www.cnbb.org.br/261402-2/
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E la é a pastoral da Igreja, com a missão de ACOLHER e 
CUIDAR pastoralmente dos empreendedores aqui na 
Imaculada Conceição Ipiranga e na maioria dos esta-

dos brasileiros.

 Atividades como Missa com Empreendedores, minipales-
tras, troca de experiências, coaching profissional e de car-
reira, estudo da Palavra de Deus etc. Tudo realizado com 
linguagem própria do mundo empreendedor.

Agora no 1o sábado de cada mês, a partir de maio, serão 
retomadas as atividades, inclusive da Missa do Empreen-
dedor, com o momento das velas para serem abençoadas.

Participe!

Saiba mais: 
Cristina -  Coordenadora Geral: (11) 97329.0466
www: pastoraldoempreemdedor.org.br
E-mail: pastoraldoempreendedor.imac@gmail.com

O que você deve 
saber da Pastoral 
do Empreendedor

pastoral

http://pastoraldoempreemdedor.org.br
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DOMINGO DE RAMOS 
E DA PAIXÃO DO SENHOR – 10 de Abril
“Cristo com Sua morte nos salva de todo egoísmo”.

8h30: MISSA SOLENE -Início na Capela de 
Santa Paulina e Sagrada Família (Av. Nazaré, 
470) com Bênção dos Ramos e Procissão até à 
Paróquia Imaculada Conceição para a Missa

18h: MISSA com a Bênção dos Ramos  
e Procissão Interna

2ª FEIRA SANTA – 11 de Abril
“Não oculteis de mim a vossa face, na hora em que a 
angústia me invadir”.

7h: SANTA MISSA

3ª FEIRA SANTA – 12 de Abril
“Em verdade, em verdade te digo: o galo não cantará 
antes que me tenha negado três vezes”.

7h: SANTA MISSA

4ª FEIRA SANTA – 13 de Abril
“O Senhor se fez obediente até a morte e morte de Cruz”.

7h: SANTA MISSA

20h15: VIA SACRA na 
Igreja com transmissão ao vivo 
pelo Facebook da Paróquia 

5ª FEIRA SANTA – 14 de Abril
“Este é meu corpo, tomai e comei. Este é meu sangue, 
tomai e bebei.”

10h: MISSA DO CRISMA e Bênção dos 
Santos Óleos na Catedral da Sé

Tríduo Pascal
20h15: MISSA DA CEIA DO SENHOR  
(com Lava-Pés) Transladação do Santíssimo 
Sacramento e Adoração Noturna

6ª FEIRA SANTA
DA PAIXÃO DO SENHOR – 15 de Abril
Eis a doação perfeita do Amor: Cristo Verdadeiro”.  
(Dia de jejum e abstinência)

8h-12h: Atendimento de Confissões e 
Adoração ao Santíssimo Sacramento

10h: VIA SACRA com as crianças e jovens 
da catequese.

15h: Celebração da Paixão do Senhor 

SÁBADO SANTO – 16 de Abril
“A morte foi vencida pelo Senhor da Vida! Aleluia!”

19h30: SOLENE VIGÍLIA PASCAL 

DOMINGO DE PÁSCOA  – 17 de Abril
Vi Cristo Ressuscitado, o túmulo está vazio! Aleluia!”
MISSAS DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR

8h30 - 10h30 - 18h
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Páscoa e oração em família
É Páscoa! Na vida familiar cristã, mais que a preocupa-

ção com chocolates e almoços caprichados, é tempo 
oportuno de crescer na fé. 

Como nos ensina o Papa Francisco, para a família que 
consegue concentrar-se em Cristo, terá sua vida familiar 
unificada e iluminada por Ele. (AL 317)

Os momentos dif íceis, que causam sofrimento e dor, 
podem ser vividos em comunhão com a Paixão de Nosso 
Senhor. A angústia e tristeza vivida na família, quando um 
cônjuge adoece, faz-nos lembrar o quanto somos frágeis 
e tememos a morte. Mas, também nos faz repensar o 
quanto o amamos! Cristo sofreu e morreu para nos dar 
a vida em plenitude. Essa fé nos sustenta e podemos 
suportar os piores momentos.

O mesmo acontece quando cuidamos de um filho que 
adoeceu. Sob o manto protetor da Nossa Mãe Maria, 
encontramos a força necessária para acolher esse 
momento. Basta lembrar da fortaleza da Mãe aos pés da 
Cruz de Seu Filho!

Para além do sofrimento da enfermidade, existem outras 
situações de dificuldade que a vida familiar apresenta: 
o desemprego e toda dificuldade e insegurança que 
ele representa; a dificuldade em conseguir e manter a 
moradia; a alimentação e educação dos filhos a cada dia 

mais onerosa para o orçamento familiar e tantos outros 
problemas que fazem parte da nossa vida.

Para enfrentar e superar esses desafios, lembramos 
de “pedir a Deus” que nos ajude. É o momento em que 
rezamos ao Pai, na certeza de que não estamos sós. 
Temos um Pai Nosso, que nos sustenta no Caminho que 
Seu Filho nos ensinou. 

Mas a vida familiar também tem situações de imensa alegria!

O nascimento de um filho; a realização de um projeto 
do casal; a festa celebrativa das pequenas conquistas 
familiares... Tudo isso é motivo de júbilo!

Como nos ensina o Papa, “os cônjuges moldam, com 
vários gestos cotidianos, este espaço teologal, onde 
se pode experimentar a presença mística do Senhor 
ressuscitado”. (AL 317)

Aqui a oração é de gratidão, por todas as Graças que 
recebemos diariamente. Quantas vezes esquecemos de 
agradecer a Deus?  A oração, partilhada em família, torna-
se um momento privilegiado para se aprofundar na fé e no 
amor a Cristo e aos irmãos, na alegria da Sua Ressurreição!

pastoral familiar

Sonia Maria e José Carlos Bodon Gomes
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A riqueza inesgotável do 
Sacramento da eucaristia
Na última ceia, na noite em que foi entregue, Jesus insti-

tuiu o sacrifício de seu corpo e sangue. Por este sacrifício 
a sua presença se perpetua, pelos séculos, até que ele 

volte em sua glória. 

Assim a Igreja, pela Santa Eucaristia, torna perene o Sacrifício 
da Cruz. Ou seja, a Eucaristia é o memorial da Morte e Ressur-
reição do nosso Senhor, o sacramento da piedade e o sinal da 
unidade, vínculo de caridade, banquete pascal. 

A Eucaristia contém todo bem Espiritual da Igreja, a saber: o 
próprio Cristo.

Participar da Eucaristia significa e possibilita a realização da 
comunhão da vida com Deus e a unidade como povo de Deus. 
Pela celebração Eucarística já nos unimos à liturgia do céu e 
antecipamos a vida eterna. 

Na liturgia terrena, portanto, precipitamos a participação na 
liturgia celeste onde estaremos diante do Senhor. Então pode-

mos dizer: “Meu Senhor e meu Deus, cientes de que realmente 
é Ele”. Unidos em assembleia, com os anjos e santos, atraídos 
pela adoração, dizemos em comunhão com toda a Igreja: “San-
to, Santo, Santo”. 

Tendo amado os seus, o Senhor, deixa uma garantia desse 
amor.  Ele nunca se afasta e é na Eucaristia que podemos vi-
venciar isso concretamente. Na Eucaristia Ele nos faz partici-
pantes da sua Vida. Ele ratifica sua aliança na fração do pão. Na 
instituição da Eucaristia, antecipando o Sacrifício da Cruz, Ele 
institui a Nova e Eterna Aliança: “Este é o cálice do meu sangue, 
o sangue da nova e eterna aliança” (Mt. 26,28). 

O povo de Deus avança pela porta estreita da Cruz, de Missa 
em Missa, os Cristãos são fortalecidos e enviados a fim de po-
derem cumprir a vontade de Deus na sua vida cotidiana. Na in-
timidade com Jesus aprendemos a ser como Jesus. De coração 
a coração, nossa vida repousa no Senhor. 

evangelização

Comunidade Emanuel
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ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066

Seus pais eram pobres, mas estes encontra-
ram uma forma de educação para o filho com 
os monges beneditinos. Estudando na esco-

la da Catedral de Liège, entrou na carreira eclesiás-
tica. Foi ordenado sacerdote, sendo-lhe entregue a 
comunidade de Czembocz, de onde surgiu a fama de 
pastor honesto e zeloso. Em 1072, Estanislau foi de-
nominado Arcebispo de Cracóvia pelo próprio Papa 
Alexandre II. Recebeu, inicialmente, a boa ajuda do 
Rei Boleslau II, que auxiliava em todos os trabalhos 
de evangelização. Entretanto, o rei apaixonou-se 
por uma bela matrona, que era casada. Apesar dos 
conselhos de Estanislau e de sua exigência de que 
os preceitos católicos do casamento fossem respei-
tados, Boleslau não se conformou em ficar sem a 
sua amada. Simplesmente, mandou raptá-la. O bis-
po ameaçou excomungá-lo, mas o rei não recuou. 
Estanislau cumpriu a ameaça e Boleslau, enfureci-
do, ordenou a execução do religioso. Visto que os 
guardas não conseguiram matar o Bispo, o rei teve 
de assassiná-lo com as próprias mãos. Estanislau 
foi trucidado no dia 11 de abril de 1079.

Fonte: pt.wikipedia.org

Santo 
Estanislau Kostka

11
abr

santo do mês

Nasceu na vila de Monsagrati, próxima a 
Lucca, na Toscana, Itália. De família pobre, 
aos 12 anos foi trabalhar como empregada 

doméstica na casa da abastada família Fatinelli, 
onde permaneceu por 48 anos, até sua morte. Por 
sua bondade e esforço era frequentemente vila-
nizada e até maltratada pelo resto da criadagem, 
mas nunca se deixou abater nem permitiu que 
isso alterasse sua calma interior. Aos poucos foi 
sendo aceita por todos e chegou a ser responsá-
vel por toda a administração da casa. Quando de 
sua morte era praticamente venerada pela família 
Fatinelli, à qual serviu fielmente por toda a vida.

Foi canonizada em 1696 após o reconhecimento 
de cento e cinquenta milagres atribuídos à sua in-
tercessão. Seu corpo foi exumado em 1580 e des-
cobriu-se estar incorrupto, mas foi-se mumifican-
do desde então. 

Atualmente seu corpo mumificado, deitado em 
uma cama de brocado, está em exposição em um 
relicário de vidro para veneração pública na Basí-
lica de São Frediano, em Lucca.

Fonte: pt.wikipedia.org

Santa Zita 27
abr

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estanislau_de_Szczepan%C3%B3w
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zita_de_Lucca
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ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066

dízimo

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

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

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

PRATIQUE UM GESTO 
DE AMOR E UNIÃO

agência: 2720
conta corrente: 6625-7
chave PIX:
CNPJ 63.089.825/0107-00

CNPJ 63.089.825/0107-00
PARÓQUIA IMACULADA CONCEIÇÃO 
Mitra Arquidiocesana de São Paulo

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbfSeVhCVac-cNHDdK8gaDzZU2PreI5vC
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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/
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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



Abílio Ribeiro Vassalo 
Benedito Antonio Pedroso 
Blas Alonso Seguro 
Caio Noboru M. Ferrareza 
Célia Fernandes 
Cleiton Tiago Bogas Severi 
Dinah Duarte 
Djanira Dias da Silva Gama 
Edelcio Pessi 
Elaine Meira Mussio  
Georgina Ramalho 
Grupo de Canto Pastoral de São Paulo 

Ideli Walter Caron
Ingrid Nascimento Abreu 
José Sílvio Toni Junior 
Maria de Lourdes Pedroso 
Maria Stela S.P. Almeida 
Mateus de Carvalho Maciel 
Neusa Aparecida Navajas 
Osmar M Didone 
Peterson Barroso Pais de Lima 
Rodrigo Sanches Santos 
Takami Sassaki  
Teresinha Teixeira Aguiar

Aniversariantes dizimistas de abril

PALAVRA DO PAPA

"A guerra não pode ser algo inevitável: não devemos nos acostumar 
com a guerra! Pelo contrário, devemos converter a indignação de hoje no 
compromisso de amanhã. Porque, se sairmos dessa história como antes, 
todos seremos culpados de alguma forma. 

Diante do perigo da autodestruição, a humanidade entenda que chegou 
a hora de abolir a guerra, de apagá-la da história humana antes que ela 
apague o homem da história."

(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

Bora ser missionário 
através da Comuni-
cação? Estamos bus-

cando membros novos para 
somar! Basta ter um celular.

Na Pastoral da Comunicação 
(Pascom), você ajuda a propa-
gar a palavra de Deus através 
das mídias, contribui com as 
diversas pastorais, participa 
de formações que te ajudam 
com conhecimentos que você 
leva pra vida e ainda faz parte 
de um movimento nacional de 
comunicadores! Não precisa 
ter habilidades especiais. A 
Pascom trabalha com fotogra-

fia, transmissão de lives, pro-
dução de conteúdo, manuseio 
das redes sociais e produção 
de textos. A Pascom precisa 
de notícias de cada pastoral. A 
Pascom gosta de novas ideias!

E aí, partiu ser Pascom? 

Envie e-mail para: 
pascom.org@gmail.com 
e entraremos em contato.

#VemPraPASCOM
pastoral

Com a Graça de Deus e as bênçãos 
da Virgem Maria, a Paróquia está 
retomando uma prática que havia 
antes da pandemia, que era a reza 
do Terço dos Homens, todas as 2as 
feiras, às 20h15. A Paróquia convida 
para essa retomada, todos os ho-
mens a participar desta Santa de-
voção, para agradecer os bens rece-
bidos e orar pelas famílias de nossa 
comunidade e intenções do Papa.

https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2022-03/papa-francisco-angelus-abolir-guerra-ucrania-homem-historia.html
https://www.facebook.com/watch/imaculadaipiranga.org/

