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principal

Queridas irmãs, queridos irmãos:

Abraçamos o mês de maio e com ele renovamos nossa devoção à 
Virgem Maria, louvamos pela presença amorosa de nossas mães... 
fazemos memória daquelas que já estão na casa do Pai e manifes-
tamos nosso carinho àquelas que ainda estão no meio de nós!!! Sim, 
nossa comunidade paroquial exulta de alegria pelos dons recebidos! 
O Pai misericordioso que nos redimiu em seu Filho, nos constitui 
seus filhos(as), nos convoca a vivermos como irmãos e irmãs, por 
seu Espírito nos reúne em uma única família, a Igreja. Como se não 
bastasse, do alto da cruz, o redentor nos presenteia com sua Mãe 
para que, amparados em seu testemunho de fé, sigamos o caminho 
proposto, testemunhando a esperança de uma nova humanidade 
transformada pela caridade. Venha rezar o terço conosco; na escola 
de Maria, aprendamos a amar o Senhor na vida cotidiana. Neste mês, 
começamos a colocar em prática as prioridades pastorais votadas 
em nosso último CPP Ampliado, na perspectiva sinodal de uma Igreja 
mais participativa, mais missionária, que se renova na comunhão do 
amor! Demos os primeiros passos na formação de uma Pastoral da 
Acolhida, o que exige de nós uma consciência maior de que a Igreja 
abraça a todos, ama a todos e cura as feridas de todos! Contamos 
com sua participação! Da mesma forma, para imprimir um caminho 
de oração permanente, para buscar à luz do Espírito o discernimento 
comunitário da vontade do Senhor precisamos da oração pessoal e 
comunitária. Iniciaremos as Adorações ao Santíssimo Sacramento 
em diversos horários, para favorecer a maior participação de fiéis. 
Retomamos, também, as atividades presenciais do Apostolado da 
Oração, a Rede mundial de oração pelo Papa. Venha você, também, 
fazer parte desta rede de oração, na escola do Sagrado Coração de 
Jesus, manso e humilde, por uma Igreja missionária e samaritana. 
Informe-se! Sirvamos juntos. Temos muito trabalho! Somos privile-
giados porque o Senhor partilha conosco sua Missão!  Com Maria, 
mãe e discípula da Palavra, caminhemos, como construtores e ins-
trumentos da paz, segundo a vontade do Senhor.

Pe. Boris A. Nef Ulloa
Pároco
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MARIA:
Mãe e discípula da Palavra

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 bíblicos 
revelam que nesse momento “o seu suor se transformou em gotas de sangue que 

caíram ao chão”. No mês de maio, comemoramos o Dia das Mães. E o que é ser mãe? 
É um sentimento que atravessa o corpo e deixa marcada a sua alma. Ser mãe é amar 
alguém mais que a si mesma, carregar no corpo o dom da criação, a dádiva da vida, e 
no coração um amor que não conhece limites pela vida toda. Ser mãe é chamar para si a 
maior e mais divina das responsabilidades. É ter no colo o poder de acalmar, no sorriso 
o poder de confortar, ser uma pessoa mansa, humilde, terna, sorridente, cheia de amor. 
É seguir o exemplo de Maria Mae de Cristo.

Então, falemos de “Maria”! Comecemos pelo significado de seu nome: “senhora sobe-
rana”, “vidente” ou “a pura”. Maria é um nome de origem incerta, provavelmente se 
originou a partir do hebraico Myriam. Maria não é apenas a Mãe de um grande homem, 
nem do maior dos profetas, mas a Mãe do Filho de Deus, do nosso único Salvador e 
Redentor, por este motivo Mãe da Igreja merecedora de honra e digna de respeito pelo 
povo cristão. O Novo Testamento começa o seu relato da vida de Maria com a anuncia-
ção, quando o anjo Gabriel apareceu a ela anunciando que Deus a escolheu para ser a 
mãe de Jesus, conforme  o Evangelho segundo Lucas (1, 26-35):

Muitas vezes, a Virgem Maria é o único vínculo com a vida da Igreja. Ela nos educa a 
viver na fé em todas as situações da vida, com audácia e perseverança constante. A sua 
maternal presença na Igreja ensina os cristãos a se colocarem na escuta da Palavra do 
Senhor. Essa missão maternal de Maria aparece na sua preocupação para com todos os 
cristãos de todos os tempos. Os cristãos a invocam como Auxiliadora, reconhecendo-
-lhe o amor materno que socorre seus filhos. 

Ela gerou e educou Jesus. Acompanhou seu Filho amado ao longo da vida, da gestação 
até sua morte e ressurreição. Foi o próprio Cristo quem a entregou como a Mãe de toda 
a humanidade ao pé da cruz nos momentos finais de sua vida.

Todas as palavras de Nossa Senhora são “palavras de mãe", desde o momento da "Anun-
ciação até o fim, ela é mãe". O nome de nossa paroquia “Imaculada Conceição” significa 
concepção sem mancha. Imaculada Conceição, portanto, é um título de Nossa Senhora 
que diz respeito à sua própria natureza: humana e sem pecado desde a concepção.

A Ela, pedimos que olhe por nossas famílias, pois faremos, aqui em nossa Paróquia, sob 
responsabilidade da Pastoral Familiar, uma tarde de oração em família, com o tema: “O 
Diálogo e a Comunicação para fortalecimento familiar”. 

Venha participar, no dia 29/05, das 14h às 18h (missa de encerramento). O encontro é des-
tinado a casais que podem trazer filhos e filhas crianças. Faremos um lanche comunitário 
no meio da tarde.

Esperamos por vocês! Silvana França e Jose França 
(Pastoral Familiar)

https://www.bibliacatolica.com.br/blog/leitura/evangelho-segundo-s-lucas-126-38/
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TUDO O QUE EU SEMPRE 
QUIS SABER, MAS TINHA 

VERGONHA DE PERGUNTAR.

Tema do mês:
POR QUE MARIA TEM TANTOS 

TÍTULOS E NOMES?

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 maio

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 fé dos jovens
Rezemos para que os jovens, chamados a uma vida em 
plenitude, descubram em Maria o estilo da escuta, a 
profundidade do discernimento, a coragem da fé e a 
dedicação ao serviço.

pastoral

Hora Santa do Apostolado da Oração

https://t.me/imaculadaconceicaodoipiranga
https://www.youtube.com/watch?v=ZEGTeY-18NQ
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Maria e a Eucaristia
A Igreja nunca cansou de falar da unidade de Maria e 

Jesus Cristo. À luz desta graça somos neste mês con-
vidados a refletir com nossa fé sobre como Maria 

adora a Deus para transfigurar a realidade.

Voltando-nos para a palavra de Deus em Mt 26,27 ( onde 
está uma das narrativas da instituição da Eucaristia) e 
também para a Doutrina da Igreja explicitada na catequese 
de São Pio X sobre o Sacramento da Eucaristia, somos 
convidados a vislumbrar, a admirável conversão do pão 
em Corpo de Cristo e a conversão do vinho em Sangue de 
Cristo e saborear a presença verdadeira e substancial da 
alma e da divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo e com 
Ele refletir como Maria se relaciona com a Santa Eucaristia.

Na Anunciação quando Maria deu o seu sim, toda criação 
passou a ser visitada pelo Nosso Senhor Jesus Cristo 
de forma permanente então começamos a falar que a 
presença real e substancial de Nosso Senhor teve seu 
início no ventre de Maria. 

 A íntima relação real de Nosso Senhor Jesus Cristo com a 
Criação se iniciou no ventre de Maria. A Santíssima Virgem 
Maria cooperou intimamente com o plano da salvação. 
Do Corpo e Sangue de Maria foram formados o Corpo e o 
Sangue de Jesus este mesmo Corpo e este mesmo Sangue 
são adorados na Eucaristia (catequese de São Pio X).

Temos, portanto, um claro fundamento para definir a íntima 
relação entre Maria e a Eucaristia. E esta comum união 
entre Maria e Jesus é a comum união entre nós (homens e 
mulheres) e a Eucaristia. 

Por isso quando olhamos para figura de Maria, que recebeu 
Jesus e saiu ao encontro da sua prima Isabel grávida para 
servi-la, nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo pela 
Eucaristia nos ajuda a este mesmo movimento.

Sabemos que a Eucaristia é o mais sublime exemplo de 
doação, do serviço de ofertar a si mesmo, numa entrega 
total. E Maria carregando o Senhor em seu ventre como 
sacrário vivo, leva a presença de Jesus a sua prima Isabel 
e São João Batista no ventre de sua mãe. Ela mostra com 
esse movimento a presença real do Cristo Nela.

Isabel faz sua profissão de fé: ”Quem sou eu para que a Mãe 
do meu Senhor venha me visitar?” Nós somos convidados, 
pela Eucaristia, a fazermos esta mesma experiência. Não 
podemos ficar inertes, recebendo algo que é muito mais do 
que merecemos, precisamos abrir o coração e como Maria  
sair para levar o Cristo e anunciá-lo ao mundo.

evangelização

Comunidade Emanuel
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No CPP ampliado, realizado em 26 de março, por oca-
sião da retomada do Sínodo da Arquidiocese de São 
Paulo, dentre os muitos assuntos suscitados sobre a 

pastoral de nossa Paróquia, um especialmente se desta-
cou e foi eleito como prioridade pastoral: a oração. 

O Papa Francisco na Exortação Apostólica A Alegria do 
Evangelho afirma que a Igreja precisa de “evangeliza-
dores com espírito”, abertos à ação do Espírito Santo, 
que é a alma da evangelização, para um anúncio ousado 
da Boa Nova, não só com palavras, mas sobretudo com 
“uma vida transfigurada pela presença de Deus”(EG n. 
259), ou seja, é fundamental abrir-se ao protagonismo 
de Deus, para não cair na tentação de elaborar grande 
projetos, muitos bons inclusive, mas fundados apenas 
em propósitos humanos, impecáveis metodologicamen-
te, mas estéreis, porque servem mais à vaidade do que à 
glória de Deus. Deste modo, a oração deve ocupar lugar 
central de toda pastoral, para que o acolhimento dócil 
ao Espírito Santo possa dar sentido genuinamente cris-
tão à ação evangelizadora da Igreja.

Diz ainda o Papa: 

“Sem momentos prolongados de adoração, de encontro oran-
te com a Palavra, de diálogo sincero com o Senhor, as tarefas 
facilmente se esvaziam de significado, quebrantamo-nos com 
o cansaço e as dificuldades, e o ardor apaga-se. A Igreja não 
pode dispensar o pulmão da oração [...]” (EG n. 262). 

A “oração das orações” é a Liturgia, “que é o cimo para o 
qual se dirige a ação da Igreja e, ao mesmo tempo, a fon-
te donde emana toda a sua força”, como explica a Consti-
tuição Sacrosanctum Concilium sobre a liturgia (SC10), do 
Concílio Vaticano II. De modo particular, a Celebração da 
Eucaristia ocupa lugar central na vida da Igreja, que per-
petua, ao longo dos séculos, o memorial da Paixão, Morte e 
Ressurreição do Senhor. Assim, parafraseando o Concílio, 
toda oração cristã prepara e conduz os fiéis para o encon-
tro com o Senhor na Missa e por ela são alimentados para 
seguir com coragem o anúncio do Evangelho. 

Acolhendo a exortação do Papa Francisco, de que a Igreja 
não pode dispensar o pulmão da oração, e ouvindo com 
atenção a voz do Senhor, que suscitou no coração da Co-
munidade o desejo da oração, como princípio e fim de toda 
ação pastoral, o Conselho Pastoral Paroquial ampliado, em 
comunhão com a Arquidiocese de São Paulo, sugeriu algu-
mas iniciativas e modalidades de oração:

A oração é o pulmão da Igreja
“Pedi e vos será dado; buscai e achareis; batei e vos será aberto. Pois todo o que pede, recebe; o que busca, 
acha; e ao que bate, se abrirá. Quem de vós, sendo Pai, se o filho pedir um peixe, em vez do peixe lhe dará uma 
serpente? Ou ainda, se pedir um ovo lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas 
aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem” (Lc 11, 9-13)

Retiro mensal: 
No dia 02 de abril nossa Paróquia se reuniu para o 
retiro em preparação à Semana Santa. Neste mês 
de maio, temos um outro retiro marcado para o dia 
21 (sábado), das 8h30 às12h, na Igreja paroquial.

Adoração ao Santíssimo Sacramento: 
Como de costume, toda primeira quinta-feira de 
cada mês, às 17h. A partir do mês de maio, logo 
após uma das Missas dominicais:

Terço Mariano:
Maio é o mês mariano. Antes das missas 
dominicais (30 minutos antes), teremos a 
recitação do Terço Mariano.

comunicações

DOM
01/05
8h30

DOM
15/05
18h

DOM
08/05
10h30

SAB
21/05
16h
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A partir das páginas bíblicas aprendemos que a es-
cuta não significa apenas uma percepção acústica, 
mas está essencialmente ligada à relação dialogal 

entre Deus e a humanidade. O “shemá Israel – escuta, 
Israel” (Dt 6, 4) – as palavras iniciais do primeiro man-
damento do Decálogo – é continuamente lembrado na 
Bíblia, a ponto de São Paulo afirmar que “a fé vem da 
escuta” (Rm 10, 17). De fato, a iniciativa é de Deus, que nos 
fala, e a ela correspondemos escutando-O; e mesmo este 
escutar fundamentalmente provém da sua graça, como 
acontece com o recém-nascido que responde ao olhar e 
à voz da mãe e do pai. Entre os cinco sentidos, parece 
que Deus privilegie precisamente o ouvido, talvez por ser 
menos invasivo, mais discreto do que a vista, deixando 
consequentemente mais livre o ser humano.

A escuta corresponde ao estilo humilde de Deus. Ela per-
mite a Deus revelar-Se como Aquele que, falando, cria o 
homem à sua imagem e, ouvindo-o, reconhece-o como seu 
interlocutor. Deus ama o homem: por isso lhe dirige a Pala-
vra, por isso “inclina o ouvido” para o escutar.

O homem, ao contrário, tende a fugir da relação, a virar 
as costas e “fechar os ouvidos” para não ter de escutar. 
Esta recusa de ouvir acaba muitas vezes por se transfor-
mar em agressividade sobre o outro, como aconteceu com 

os ouvintes do diácono Estêvão que, tapando os ouvidos, 
atiraram-se todos juntos contra ele (cf. At 7, 57).

Assim temos, por um lado, Deus que sempre Se revela co-
municando-Se livremente, e, por outro, o homem, a quem 
é pedido para sintonizar-se, colocar-se à escuta. O Senhor 
chama explicitamente o homem a uma aliança de amor, 
para que possa tornar-se plenamente aquilo que é: ima-
gem e semelhança de Deus na sua capacidade de ouvir, 
acolher, dar espaço ao outro. No fundo, a escuta é uma 
dimensão do amor.

Por isso Jesus convida os seus discípulos a verificar a qua-
lidade da sua escuta. ”Vede, pois, como ouvis” (Lc 8, 18): 
faz-lhes esta exortação depois de ter contado a parábola 
do semeador, sugerindo assim que não basta ouvir, é pre-
ciso fazê-lo bem. Só quem acolhe a Palavra com o coração 
“bom e virtuoso” e A guarda fielmente é que produz frutos 
de vida e salvação (cf. Lc 8, 15). Só prestando atenção a 
quem ouvimos, àquilo que ouvimos e ao modo como ouvi-
mos é que podemos crescer na arte de comunicar, cujo cer-
ne não é uma teoria nem uma técnica, mas a “capacidade 
do coração que torna possível a proximidade” (Francisco, 
Exort. ap. Evangelii gaudium, 171).

Escutar com o ouvido do coração

Fonte: pascombrasil.org.br

comunicações

https://pascombrasil.org.br/mensagem-dia-mundial-das-comunicacoes-sociais/#:~:text=N%C3%B3s%2C%20crist%C3%A3os%2C%20esquecemo%2Dnos,falar%20atrav%C3%A9s%20da%20sua%20Palavra%E2%80%9D.
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70 anos das Irmãs 
do Sagrado Coração 
do Verbo Encarnado 

Nós, Irmãs do Sagrado Coração do Verbo Encarnado, es-
tamos celebrando os 70 anos de presença da Congre-
gação no Brasil. 

A Congregação nasceu na Itália, na ilha da Sicília – capital 
Palermo. Foi em 14 de setembro de 1884, numa época em 
que a Igreja estava sendo perseguida, os valores eram da-
dos somente aos Filósofos, a Maçonaria estava no auge, a 
juventude sendo arrastada pelo ateísmo, a inexistência de 
Deus. Além disso, foi uma época de muitas guerras em que 
muitas crianças ficaram órfãs. 

Foi nesta mesma época, que Jesus chamou a jovem Fran-
cisca Paula, (que recebeu o nome de Madre Carmela), à 
vocação Consagrada Religiosa e também insistiu para que 
fundasse uma Congregação com o nome de Sagrado Cora-
ção do Verbo Encarnado. Como toda Congregação tem seu 
Carisma, Jesus manifestou que fosse: “Reacender na Igre-
ja a Luz da Verdade na Caridade”, “Espiritualidade” esta 
muito profunda que envolve o Mistério da Encarnação de 
Jesus que veio ao mundo como Luz nas trevas. Toda Es-
piritualidade deve chegar a uma “Missão” que atinge o 
ser humano em suas necessidade e portanto a Missão se 
estendeu no atendimento à Infância e à Juventude espe-
cialmente as mais necessitadas. 

A vinda para o Brasil 
Em 1951, dois anos após a morte de Madre Carmela, a Con-
gregação foi convidada para enviar as Irmãs para o Brasil. 

         

Tudo começou quando um Sacerdote, chamado Monsenhor 
João Belchior, também sentiu o apelo de Deus para trazer 
irmãs do Sagrado Coração do Verbo Encarnado para uma ci-
dade no norte do Paraná, denominada Cambará, onde este 
Sacerdote trabalhava com ardor missionário, com a finalida-
de de atender a infância e a juventude do local por meio de 
um colégio cristão. 

especial
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Estando muito doente do coração e com os dias contados, 
ele suplicou a Deus por intercessão de Nossa Senhora das 
Graças que fosse curado. E, assim, como popularmente dize-
mos, “estava desenganado”, restabeleceu miraculosamente 
da doença cardíaca e viveu ainda por anos. Doou um grande 
terreno para a construção do Colégio. 

Estas foram as primeiras Irmãs que há 70 anos atrás vieram 
para as terras brasileiras: Irmã Felice, Irmã Estela, Irmã Pie-
rina e Irmã Guilhermina. 

Destas Irmãs, três já são falecidas. Estando hoje na Itália, 
Irmã Guilhermina Zappia.

 

As primeiras Irmãs vieram enfrentando muitas dificulda-
des, mas com um ardor sempre crescente de “Reacender 
na Igreja a Luz da Verdade na Caridade”. 

De acordo com os “sinais dos tempos” que apresentam 
outras diversas necessidades no mundo, a Congregação 
ampliou o Carisma atingindo as famílias em diversos Es-
tados e a necessidades das Missões na Região Amazônica 
– Rondônia, no Nordeste e onde for necessário. 

Convite 
Convidamos as jovens que sentirem o chamado da 
vocação Religiosa que sigam  nossa fileiras para a 
salvação do mundo. 

Convidamos também a todos para a Missa em Ação 
de Graças a ser celebrada no dia 15 de maio de 2022.

https://forms.gle/D88fWCxT7bVzk9sn9
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C omo conceito temos: Arte e ciência de empreender. Em-
preender é encontrar soluções, realizar projetos e trans-
formar as oportunidades em negócios vantajosos não só 

para o empreendedor, mas também para o consumidor. 

Sabemos que o progresso econômico e social depende da 
atuação de líderes empreendedores. E ainda, que o empre-
endedor é uma pessoa que não espera algo acontecer, mas 
toma as rédeas do processo para que o trabalho e objetivos 
sejam conquistados.

Nós da Pastoral do Empreendedor trazemos a reflexão, 
conforme a DSI (Doutrina Social da Igreja)

 DSI 481 - Os bens da terra foram criados por Deus para se-
rem sabiamente usados por todos: tais bens devem ser divi-
didos com equidade, segundo a justiça e a caridade.

Portanto, nos coloquemos em oração para que estejamos 
sempre em total conexão com Deus.

ORAÇÃO DO EMPREENDEDOR
“Consagre ao Senhor tudo o que faz, 

e os seus planos serão bem-sucedidos.”  
(Provérbios 16,3)

Senhor, ensinai-nos a praticar os vossos man-
damentos, de modo que os nossos empreendi-
mentos sejam realizados segundo a sua vontade! 
Chamados a completar a obra da criação, reco-
nhecemos que nossos empreendimentos  são 
vossos. Vós sois o nosso sócio majoritário! Somos 
humildes servos a serviço do vosso Reino, cha-
mados a testemunhar  vossa Palavra e a construir 
um empreendedorismo fundamentado no amor 

ao próximo e na ética cristã.

Tenhamos em nossos corações, em todos os de-
safios que enfrentarmos, uma confiança ilimita-
da em vós. Sejamos, por nossas iniciativas, sal 
da terra e luz do mundo, e inspiremos um novo 

modo de empreender. 

A Virgem Maria, nossa Mãe, que acompanhou de 
perto os trabalhos de Vosso Filho Jesus, interce-

da por nós e por nossas famílias. 

Amém!

pastoral

O que é EMPREENDEDORISMO?

Saiba mais: 
E-mail: pastoraldoempreendedor.imac@gmail.com
coordenacao@pastoraldoempreendedor.org.br
www: www.pastoraldoempreendedor.org.br
Izabel Cristina Lara Stevevanatto
Coordenadora Imaculada Conceição Ipiranga e

Coordenação Nacional da Pastoral do Empreendedor 

https://www.pastoraldoempreendedor.org.br/
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Origem do Terço dos Homens
É um grupo de oração que visa resgatar a ação do ho-

mem na igreja, como apóstolo e gestor de um mundo 
novo, ligado ao Movimento Apostólico de Schoenstatt, 

que bebe e vive da espiritualidade deixada pelo fundador. 
É um grupo unido a Maria, nossa Mãe e Rainha, tendo Ela 
como mestra que nos conduz no caminho de fé, levando a 
Cristo e a Deus Pai. 

O Terço dos Homens deseja resgatar, para o seio da Igreja 
de Cristo, os homens de todas as idades, classes e cultu-
ras, pois é notória a sua presença em todas as atividades 
humanas, mas com visível ausência nas fileiras da Igreja. 
Entretanto, o Terço dos Homens não se prende apenas à 
presença masculina. Ele quer atingir toda a família dos 
participantes, colaborando com a formação de lares ver-
dadeiramente cristãos.

O Terço dos Homens Mãe e Rainha teve seu início no ano 
de 1998, em Pernambuco, no Santuário da Mãe e Rainha em 
Olinda – PE, onde hoje tem sua sede de graças e sua secre-

taria nacional. O Terço dos Homens hoje tem irradiação a 
nível nacional, espalhado em diversas Dioceses e diversos 
estados brasileiros, sendo mais de 7.000 homens que rezam 
o Terço semanalmente. 

O terço, rezado por grupos de homens, sempre existiu na 
história da Igreja. No Brasil, no tempo da escravidão, era 
comum ter grupos de escravos, separados de acordo com 
o sexo, que rezavam o terço, promovido pelos missioná-
rios. Historicamente os primeiros foram no interior de 
Pernambuco, conhecido como Terço dos Homens Pretos, 
formado por escravos; também no interior de Minas Ge-
rais, na época da Colônia, houve grupos de homens que 
rezavam o terço.

Que esta devoção Mariana seja estendida cada vez mais ao 
Brasil e ao Mundo, trazendo mais paz aos nossos corações e 
às nossas famílias.

evangelização

Mario Malvisi
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São Pacômio nasceu no Egito no ano de 
287, filho de pais pagãos, mas desde sua 
infância mostrou grande aversão a tudo 

isso. Aos vinte anos de idade foi convocado para 
o exército imperial e acabou ficando prisioneiro 
em Tebes. Foi quando conheceu os cristãos cuja 
religião até então lhe era desconhecida. A cari-
dade e bondade dos cristãos que, escondidos na 
noite, levavam comida para ele, o levou a indagar 
sobre sua fé. Ele passou a ser um dos cristãos nas 
catacumbas e, então, recebeu o batismo. 

São Pacômio também é creditado com vários mi-
lagres. Quando peregrinou pelo deserto com um 
eremita conhecido por Palemon, recebeu a men-
sagem de um anjo que lhe pediu para que cons-
truísse um mosteiro. Ele ergueu seu mosteiro, e ali 
acolheu inúmeros cristãos: eremitas, peregrinos e 
viajantes que passavam pelo local, dando início a 
uma vida monástica baseada no trabalho, e amor 
a Jesus Cristo. São Pacômio Curava várias doenças 
ou aflições mas com uma condição: “somente se 
fosse para o bem de sua alma”.

Fonte: www.nossasagradafamilia.com.br

São Pacômio 09
mai

santo do mês

São Vicente de Lérins é um exemplo de 
retidão, fé, e autor e um escritor impor-
tante para a Igreja. A sua história possui 

poucos detalhes, porém remonta do século V, 
sabe-se que era um soldado do exército roma-
no, que decidiu abandonar uma vida de here-
sias e desregrada para "espantar a banalidade 
e a soberba de sua vida, e dedicar-se somente a 
Deus na humildade cristã". 

Entrou para a vida monástica, sendo aceito 
no mosteiro da cidade de Lérins onde viveu em 
constante oração. Após alguns anos foi ordena-
do sacerdote e abade, devido a sua retidão São 
Vicente de Lérins transformou o mosteiro em um 
centro de cultura e espiritualidade, um local que 
formou inúmeros bispos e santos para a Igreja. 

O que deixaria São Vicente de Lérins mais co-
nhecido foi sua obra o "Manual de advertência 
aos hereges", livro que estabelece os critérios 
básicos para uma vida no evangelho. 

Sabe-se que São Vicente faleceu no ano de 450 
no mosteiro em que viveu durante anos.

Fonte: www.nossasagradafamilia.com.br

São Vicente 
de Lérins 

25
mai

https://www.nossasagradafamilia.com.br/conteudo/sao-pacomio.html
https://www.nossasagradafamilia.com.br/conteudo/sao-vicente-de-lerins.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

1. ACREDITAR- em Deus
2. CONFIAR- que Jesus tudo fará por nós, 
sem esquecer que temos que fazer a 
nossa parte.
3. ESPERAR- o tempo de Deus, ALGO NOVO 
ACONTECERÁ COM VOCÊ.
4. ENTREGA- esta é inteiramente pessoal.
5. GRATIDÃO- “Dê cada um conforme o 
coração, sem tristeza nem constrangimento. 
Deus ama quem contribui com alegria”.  
(2 Coríntios 9, 7)

6. AMAR E PERDOAR- amar o próximo como a 
nós mesmo, nos encaminha ao perdão
7. VERDADE E FIDELIDADE- termos a 
consciência do nosso compromisso 
de Cristãos
8. DEVOLUÇÃO- devolver a Deus o que já 
é D’ele, esta é a forma de contribuir um 

pouco com a comunidade do muito que 
recebemos.
9. PARTILHAR- de várias formas participar 
da construção do Reino de Deus.
10. SERVIÇO- participar da vida da 
comunidade.

Queremos compartilhar o resultado da 
campanha do dizimista realizada no mês 
de março e agradecer a todos que se ins-
creveram como dizimistas. Foram acolhi-
dos em nossa paróquia 22 novos dizimis-
tas, o que nos leva a crer cada vez mais 
que estamos no caminho certo. Obrigado 
aos novos dizimistas pelo o seu “sim” ao 
compromisso fiel a Deus.

Quer ser um dizimista? 
CLIQUE AQUI:

Dez atitudes de uma vida de fé a serem 
praticadas como fiéis dizimistas

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbfSeVhCVac-cNHDdK8gaDzZU2PreI5vC
http://imaculadaipiranga.org/pastorais/dizimo/
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https://bit.ly/semanateologicaipiranga2022
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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



PALAVRA DO PAPA

“Para superar o choque entre o ideal e o real, é preciso fazer como Maria: 
guardar e meditar. Aceitar e superar, como fazem as mães mundo afora:

“Este olhar inclusivo, que supera as tensões guardando e meditando no 
coração, é o olhar das mães; é o olhar com que muitas mães abraçam as 
situações dos filhos. É um olhar concreto, que não se deixa condicionar pelo 
desconsolo nem se deixa paralisar perante os problemas, mas os coloca num 
horizonte mais amplo. O olhar materno é o caminho para renascer e crescer." 

(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
            18hO Apostolado da Oração é um dos maiores movi-

mentos espirituais atuantes na igreja. O apos-
tolado da oração constitui a união dos fiéis que 

por meio, do oferecimento cotidiano de si mesmos, se 
juntam ao Sacrífico Eucaristico, no qual se exerce conti-
nuamente a obra de nossa redenção, desta forma, pela 
união vital com Cristo, da qual depende a fecundidade 
apostólica, colaboram para a salvação do mundo.

Em nossa paróquia as reuniões mensais ocorrem às 19h 
da última quinta-feira do mês. E toda primeira sexta-fei-
ra de cada mês temos missa votiva ao Sagrado Coração 
de Jesus às 7h, seguida de nossa hora santa. 

Estamos à disposição para quaisquer informações adi-
cionais. Será uma alegria recebê-los(las) para fortalecer 
nosso grupo, para juntos rezarmos pelas dores do mundo, 
pelos sofredores, desamparados, desempregados etc.

Programa do Apostolado da Oração 
para uma vida espiritual
1. Oferecimento Diário  
2. Culto ou Espiritualidade do Sagrado Coração
3. Devoção à Santissima Virgem Maria 
4. Vontade de Sentir com a Igreja 
(Rezando diariamente pela intenção do Sumo Pontifice) 

Nosso carisma é a oração 
pastoral

Adalberto Pereira do Nascimento 
Angela Maria R.L. Vassalo 
Célia Elizabeth P. Rossi 
Célia Regina Tartalia e Silva 
Claudete Grenci 
Daniella Alves Amaral 
Elizabeth Márion 
Geane Maria Campos 
Gisele de Oliveira Melo Lopes 
Graciniani Lovato Jorge 
Janete Ferreira da Silva 
João Luiz de Oliveira 
José Pablo  
Maria Cecília da Cunha Bernardi 
Maria de Lourdes Seguro 

Nalva Anunciação Bastos dos Santos 
Neide Brasil 
Nelson Cesare de Napoli 
Mariangela Alencar 
Patricia Siqueira 
Pollyana Esteves de Oliveira 
Regina Tartalia  
Nilza Maria Beolchi 
Renée Cardoso Verotti 
Roseli Redea 
Vanessa Starropoulos Angotti 
Katia Cristina Valença da Silva 
Paulo Lemes da Silva 
Soraya Mana Corazza

Aniversariantes dizimistas de maio

https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2022-01/papa-francisco-missa-solenidade-de-maria-mae-de-deus.html
https://www.facebook.com/watch/imaculadaipiranga.org/

