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principal

Queridas irmãs, queridos irmãos:

Chegamos à conclusão do primeiro semestre de 2022! Neste mês 
de junho acolhemos o amor misericordioso do Pai que nos é ma-
nifestado pelo Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de 
Maria. Oremos pela Assembleia do Primeiro Sínodo Arquidiocesa-
no, cuja primeira sessão será realizada dia 3 de junho, sábado (ver 
calendário na página ao lado). Somos exortados a viver o caminho 
sinodal com alegria, generosidade e compromisso, para o bem de 
nossa Igreja Arquidiocesana de São Paulo.  O percurso tem sido lon-
go: iniciamos em 2018. Por isso, somos agradecidos ao Senhor que 
nos permite viver a experiência sinodal de conversão, comunhão e 
conversão missionária, inclusive inseridos no espírito do Sínodo Uni-
versal para uma Igreja assumida por todos(as) os(as) batizados(as). 
Que o Espírito Santo, graça infinita, sopro renovador, nos impulsione 
na fidelidade à missão que o Senhor Ressuscitado nos confiou!!

Em relação à nossa paróquia, esperamos inaugurar a nova sa-
cristia, depois da conclusão da reforma que está em andamento. 
Da mesma forma, esperamos concluir o reparo da parede direita do 
presbitério. Agradecemos à mitra arquidiocesana que tem nos ga-
rantido os recursos necessários para realização dessas obras.

Iniciaremos, nos próximos dias, a formação de agentes e lideran-
ças para a Infância e Adolescência Missionária (IAM). Peço, por favor, 
que todos(as) os(as) paroquianos(as) rezem por essa intenção que, 
segundo as Escrituras e o ensinamento da Igreja, é fundamental e 
decisiva para crescermos na consciência missionária. É preciso for-
mar as novas gerações - crianças, adolescentes e jovens – num espí-
rito missionário autêntico. Uma Igreja em saída, como insiste o Papa 
Francisco, exige renovação, formação, espírito orante e compromisso 
efetivo. E é isto que desejamos em nossa Paróquia. Ajude-nos, você 
também, nesse caminho sinodal e missionário. Vem Espírito Divino! 
Vem!!

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

http://imaculadaipiranga.org


Imaculada em revista - 3

1º SÍNODO ARQUIDIOCESANO 2017-2022
Deus habita esta cidade: Somos suas testemunhas!

O ano de 2022 será dedicado à assembleia sinodal do primeiro sínodo arquidioce-
sano de São Paulo. Em 2017, o sínodo foi convocado e a Arquidiocese preparou-
-se mediante a oração ao Espírito Santo e a organização do sínodo. Em 2018, o 

sínodo promoveu em âmbito paroquial, em toda a Arquidiocese, uma ampla ação para 
“ver-ouvir” e conhecer melhor a realidade religiosa e pastoral de nossa Arquidiocese, 
mediante uma ampla pesquisa de campo e o levantamento da realidade paroquial. Em 
2019, nas Regiões Episcopais e Vicariatos Ambientais, esse “ver-ouvir” foi ampliado e, 
ao mesmo tempo, já se fez um primeiro discernimento, à luz da fé e da missão da Igreja, 
sobre a realidade eclesial e pastoral da nossa Arquidiocese. Em 2020 e 2021, infeliz-
mente, as atividades do sínodo arquidiocesano tiveram que ser suspensas por causa 
da grave pandemia de COVID-19. 

Em 2022, após uma etapa de pré-assembleia nas paróquias e Vicariatos Episcopais, 
chegamos à assembleia sinodal arquidiocesana, a ser realizada em 7 sessões, para nos 
perguntarmos: diante daquilo que vimos e ouvimos até aqui: “o que devemos fazer?”. A 
assembleia tem a missão de elaborar propostas para a ação, para viabilizar processos 
de “comunhão, conversão e renovação missionária”, como pede o sínodo. As propostas 
finais do sínodo deverão orientar o caminho pastoral pós-sinodal da Arquidiocese.

As datas das sessões da assembleia são as seguintes: 1a sessão, 04/06/2022; 2a sessão, 
02/07/2022; 3a sessão, 06/08/2022; 4a sessão, 03/09/2022; 5a sessão, 01/10/2022; 6a ses-
são, 05/11/2022; 7a sessão, 10/12/2022. 

As sessões são somente para os convocados, mas para a celebração da conclusão do 
sínodo ficam convidados também todos os demais padres e diáconos das paróquias 
da Arquidiocese, bem como os consagrados/as e os cristãos leigos/as. A celebração 
solene de conclusão do 1o sínodo arquidiocesano será realizada em 25/03/2023. 

Essa última etapa do sínodo irá acolher o resultado dos trabalhos preparatórios rea-
lizados nos anos anteriores de caminho sinodal, no âmbito das paróquias, vicariatos e 
regiões episcopais e organizações eclesiais, para um novo discernimento do qual sur-
girão propostas concretas para a renovação pastoral da Igreja na maior metrópole do 
Brasil. Uma nova luz foi posta sobre o sínodo arquidiocesano quando o Papa Francisco 
chamou a Igreja inteira a entrar num processo sinodal de comunhão, participação e 
missão. “Portanto, estamos em sintonia com as preocupações e o chamado do Papa, 
que incentiva a Igreja a fazer uma experiência de conversão, para ser ‘Igreja sinodal em 
comunhão, participação e missão’.” 

A assembleia sinodal arquidiocesana terá a missão de traduzir o tema e o lema do sínodo 
em propósitos operativos, em vista de novas atitudes e práticas missionárias, propostas 
e diretrizes pastorais. O Arcebispo ressalta que o sínodo, por certo, não produzirá efeitos 
automáticos e instantâneos. “O que esperamos é que ele possa desencadear processos 
que levem, com o passar do tempo, a produzir frutos de comunhão, conversão e renova-
ção missionária.” Para que tais frutos sejam alcançados, é importante não perder de vista 
que o caminho sinodal não é um processo meramente humano ou metodológico, mas um 
caminho percorrido com o Ressuscitado, iluminado pelo Espírito Santo, a alma da Igreja 
chamada a ser testemunha da presença de Deus na cidade. 

Fonte: osaopaulo.org.br

Xxxxxxxxxxxxxxx

https://osaopaulo.org.br/colunas/em-sinodo-arquidiocese-de-sao-paulo-caminha-com-o-ressuscitado/
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TUDO O QUE EU SEMPRE 
QUIS SABER, MAS TINHA 

VERGONHA DE PERGUNTAR.

dúvida

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 junho

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 famílias
Rezemos pelas famílias cristãs de todo o mundo, para 
que com gestos concretos vivam a gratuidade do amor e a 
santidade na vida quotidiana.

pastoral

Hora Santa do Apostolado da Oração

Clique no botão e assista a 
um vídeo sobre o tema do mês

Tema do mês:
QUAL O SIGNIFICADO DOS SETE 

DONS DO ESPÍRITO SANTO?

https://t.me/imaculadaconceicaodoipiranga
https://www.youtube.com/watch?v=wKd-g6sIGew&list=PLH58PpzfmJhCZMXoH6TbX_Myj2e0S0gEt&index=32
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O que é essencial, afinal?
O início desse século tem sido marcado por inúmeros 

desafios:  lidar com períodos de isolamento e mui-
tas vezes, de solidão; reorganizar o orçamento do-

méstico frente às demandas de uma crise econômica que 
se instaurou no nosso país e no mundo; perseverar na fé 
mesmo diante de problemas de saúde ou de desemprego.  
Como enfrentar tudo isso? Quais caminhos devemos seguir?

Santa Tereza D’Ávila nos diz: 

“Nada te perturbe, Nada te espante,
Tudo passa, Deus não muda,
A paciência tudo alcança;
Quem a Deus tem, Nada lhe falta:
Só Deus basta”

Devemos então buscar pacificar nosso coração e pedir 
que o Senhor alimente nossa fé e nos inspire para que 
tenhamos a certeza de que Deus basta. Só Ele nos basta. E 
Deus se faz presente em corpo, sangue, alma e divindade 
no sacramento da Eucaristia.

Nosso querido Papa João Paulo II, em sua Carta Encíclica, 
Ecclesia De Eucharistia nos afirma que: “A Igreja vive da 
Eucaristia.”

A Eucaristia é nosso alimento completo e nos alimenta não só 
como indivíduos, mas também como Corpo de Cristo, como 
Igreja. É importante que, a cada dia, peçamos ao Senhor que 

renove nosso amor pela Eucaristia. Isso dará um novo sentido 
para nossa participação nas Celebrações Eucarísticas e nos 
abrirá para o amor fraterno. 

Um belíssimo testemunho do sustento dado pela Sagrada 
Eucaristia vem da vida de Marthe Robin. Ela, desde jovem, 
sofria de uma doença crônica que a deixava bastante 
debilitada, mas, apesar disso, cultivou uma vida santa 
e tinha uma profunda intimidade com Deus. Aos 28 anos 
de idade, teve uma paralisia do sistema digestivo e não 
conseguia mais se alimentar normalmente. Passou, então, 
a alimentar-se exclusivamente da Eucaristia. E fez isso por 
50 anos. A ação desse sacramento na vida dessa nossa 
irmã, embora escape da nossa racionalidade, nos leva a 
refletir profundamente sobre a dimensão da ação de Deus 
em nós a cada vez que comungamos. Esse sacramento 
transforma não só a nossa alma, mas todo o nosso ser. 
É um alimento completo, essencial à vida. Como nos diz 
Jesus: “Eu vim para que todos tenham vida plenamente.”

Que o Senhor nos inspire e alimente nossa fé para que 
possamos discernir o que realmente é essencial e que 
estejamos atentos à sua voz, que sempre nos conduz para 
o seu Reino, que é nosso verdadeiro lar.

Para quem quiser conhecer melhor a vida de Marthe Robin: 
www.foyerdemendes.com/ 

evangelização

Comunidade Emanuel

https://www.foyerdemendes.com/descobrir-marthe-robin/
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Quando nos debruçamos nos contornos teológicos que 
exaltam com grandiosidade os caminhos de MARIA, ve-
mos a sua grandiosidade e como a sabedoria fez com 

que a “escuta” se fizesse muito presente antes de cada de-
cisão. Soube se calar no momento certo, e com a confiança 
ilimitada em Deus soube fazer que esta espera tinha um pro-
pósito para que restabelecesse o Reino de Deus.  

O seu olhar humilde nos convida a ver as reais necessidades 
e não nos distrairmos com o que não agrega.

A tomada de decisão em seu “SIM” foi para um bem maior.

A proposta de aceitar a realidade que não se vê é crer que 
para Deus nada é impossível (Lc 1,37). De forma proativa aju-
dou e deu seguimento ao projeto que Deus lhe tinha prepa-
rado. Não consiste exatamente a fé, como é dito na epístola 
de Hebreus (11,1)? : “a fé é a antecipação das coisas que se 
esperam, a prova das realidades que não se veem”.

Nós da Pastoral do Empreendedor trazemos em nossos en-
contros mensais também reflexões baseadas na DSI (Doutri-
na Social da Igreja), como segue:

 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.

Neste mê de maio, nos coloquemos em oração para que es-
tejamos sempre em total conexão com Deus e Maria, nossa 
mãe do céu.

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 mandamen-
tos, de modo que os nossos empreendimentos sejam 
realizados segundo a sua vontade! Chamados a com-
pletar a obra da criação, reconhecemos que nossos 
empreendimentos  são vossos. Vós sois o nosso só-
cio majoritário! Somos humildes servos a serviço do 
vosso Reino, chamados 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 desafios 
que enfrentarmos, uma confiança ilimitada 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!

SALVE RAINHA
Salve Rainha, Mãe de misericórdia! Vida, doçura e 
esperança nossa, salve! A vós bradamos, os degre-
dados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e 
chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, Advo-
gada nossa! Esses vossos olhos misericordiosos a 
nós volvei. E, depois deste desterro, mostrai-nos 
Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, 
ó piedosa, ó doce e sempre virgem Maria. Rogai 
por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos 

dignos das promessas de Cristo. Amém

pastoral

Traços de empreendedorismo 
da Virgem Maria

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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O  Encontro Mundial das Famílias nasceu pela vontade de 
São João Paulo II em 1994. Naquele ano, de fato, as Na-
ções Unidas haviam declarado o “Ano Internacional da 

Família”. Também na Igreja, o Papa Wojtyla queria que o Ano 
da Família fosse celebrado ao mesmo tempo; o I Encontro 
Mundial das Famílias foi realizado em Roma nos dias 8 e 9 
de outubro de 1994. Foi promovido, como os seguintes en-
contros, pelo Pontifício Conselho para a Família, em 2016 o 
órgão do Vaticano foi suprimido e fundido com o Dicastério 
para o leigos, a família e a vida. Desde 1994, portanto, a cada 
três anos e em diferentes lugares do mundo, é realizado um 
Encontro Mundial das Famílias. O esquema seguido sempre 
foi semelhante, com um Congresso Internacional Teológico-
-Pastoral no início; e a conclusão, com a presença do Papa, 
com uma vigília e festa das famílias e com uma grande cele-
bração eucarística final.

“AMOR EM FAMÍLIA: VOCAÇÃO E CAMINHO DE SANTIDADE”. 

Este é o tema escolhido pelo Papa Francisco para o próximo 
Encontro Mundial das Famílias que se realizará em Roma em 
junho de 2022. “No quinto aniversário da exortação apos-
tólica Amoris Lætitia e quatro anos depois da promulgação 
de Gaudete et Exsultate - lê-se no comunicado do Dicastério 
para os Leigos, Família e Vida -, pretende-se destacar o amor 
familiar como vocação e forma de santidade, para compre-
ender e partilhar o sentido profundo e salvífico das relações 

familiares na vida quotidiana”. O encontro será organizado 
pela Diocese de Roma e pelo Dicastério para os Leigos, Famí-
lia e Vida e, inicialmente previsto para o quinto aniversário de 
Amoris Lætitia e quatro anos depois de Gaudete et Exsultate, 
ou seja, no ano de 2021, foi transferido para 2022.

O X Encontro Mundial de Famílias será realizado de forma 
“multicêntrica e generalizada” e terá características dife-
rentes em comparação com o eventos dos anos anterio-
res. O evento, já adiado por um ano devido à pandemia 
Covid-19, não pode, no entanto, ignorar a mudança do con-
texto global devido à situação da saúde.

Em Roma haverá o evento principal, que contará com a 
presença dos delegados das Conferências Episcopais de 
todo o mundo, bem como representantes dos movimen-
tos internacionais envolvidos na pastoral familiar. Cada 
diocese é ao mesmo tempo convidada a organizar eventos 
semelhantes em suas comunidades locais.

O Encontro Mundial será, portanto, realizado em duas moda-
lidades paralelas. Roma continuará sendo a sede principal: 
o Festival das Famílias e o Congresso Teológico-Pastoral se 
realizarão no salão Paulo VI de quarta a sábado. Já no domin-
go a Missa será celebrada pelo Papa na Praça de São Pedro.

X Encontro Mundial das Famílias 
“Amor em família: vocação e caminho de santidade”

Fonte: www.romefamily2022.com/pt/

comunicações

http://www.romefamily2022.com/pt/
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"Na Eucaristia, contemplamos e adoramos o Deus 
do amor. É o Senhor que não fraciona ninguém, 
mas fraciona-se a si mesmo. É o Senhor que 

não exige sacrif ícios, mas sacrifica-se a si mesmo. É o 
Senhor que não pede nada, mas dá tudo.

Para celebrar e viver a Eucaristia, também nós somos 
chamados a viver este amor. Porque não podes partir o 
Pão do domingo, se o teu coração estiver fechado aos 
irmãos. Não podes comer este Pão, se não deres o pão 

aos famintos. Não podes partilhar deste Pão, se não par-
tilhas os sofrimentos de quem passa necessidade. No 
fim de tudo, inclusive das nossas solenes liturgias eu-
carísticas, restará apenas o amor. E, já desde agora, as 
nossas Eucaristias transformam o mundo, na medida em 
que nós mesmos nos deixamos transformar tornando-
-nos pão partido para os outros."

(Papa Francisco, trecho da homilia na Solenidade de 
Corpus Christi de 2021).

Solenidade de Corpus Christi
“Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. E depois de comer, fez o mesmo com o 
cálice, dizendo: Este cálice é a Nova Aliança em meu sangue, que é derramado por vós.” (Lc 22,19-20)

comemoração

Celebração da Solenidade de Corpus Christi em nossa Paróquia:
16 DE JUNHO
15h: Missa Solene e Bênção do Santíssimo Sacramento.  

(Após a Missa até às 20h o Santíssimo Sacramento ficará exposto para adoração.)

20h15: Missa Solene e Bênção do Santíssimo Sacramento.
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A importância da oração na família
Eu, João, me lembro que, quando criança, meus pais me en-

sinaram a rezar as orações básicas do dia a dia, e depois 
de adulto, juntamente com minha esposa, aprendemos 

um pouco mais sobre a oração, com as formações as quais 
nós tivemos a oportunidade de fazer. Descobrimos as várias 
formas de oração e a importância da oração em nossa vida. E 
especialmente na nossa família, em nossa igreja doméstica, 
onde os filhos aprendem a exercitar esta prática indispensá-
vel na vida do cristão, aprendem a ter essa intimidade com 
Deus, pois nossa oração nada mais é do que uma intimidade 
com Deus, onde nós nos colocamos diante de Deus, apresen-
tamos a Ele as nossas necessidades, as nossas dificuldades, o 
que somos, o que temos e ouvimos o que Ele tem a nos dizer. É 
o momento em que nós também podemos agradecer por tudo 
que Ele nos faz, tudo que ele nos dá! 

Aqui na nossa casa, à noite rezamos com nossos filhos e eles já 
sabem que, antes de dormir, levantar, comer, devem rezar. En-
sinamos que precisamos rezar: o de 10 anos muitas vezes deita 
e fala que está sem sono, não consegue dormir, então pega o 
livrinho de oração dele e fica rezando. Eu tenho certeza de que 
estas práticas irão fazer a diferença quando estiver adulto.

Existem várias formas de oração: de adoração, de entrega, de 
súplica, de louvor,  de intercessão, de escuta, de ação de gra-
ças, a Lectio Divina. Temos o santo terço e a maior de todas 
orações, a Eucaristia. É bom ter sempre um local onde possa-
mos ficar tranquilos, ter disponibilidade para falar e ouvir de 
Deus a resposta da oração. É importante que cada um procu-
re adaptar-se de acordo com a sua realidade, com o espaço 
que tem, o melhor horário, para que a sua oração dê frutos.

Na correria do dia a dia, é possível fazer em vários momen-
tos a sua oração: se você está trabalhando, fazer do seu 
trabalho uma oração; se está dirigindo, pode fazer desse 
momento uma oração; na dificuldade, também fazer uma 
oração. A melhor oração é aquela que lhe permite fazer con-
tato direto com Deus, muitas vezes a oração pode ser reche-
ada com muitas palavras, mas também pode haver aquela 

oração em que você fala poucas palavras ou às vezes nem 
fala, só pensa! O que não se pode é deixar de rezar, nossa 
vida precisa ser uma constante oração a Deus. Nossa oração 
revela o tamanho da nossa intimidade com Deus. Precisa-
mos fazer sempre uma pergunta: como que está minha inti-
midade com Deus? 

A oração pessoal é um dos meios mais eficazes de cresci-
mento espiritual. Existem formas diferentes de rezar, mas, 
essencialmente, deve-se ter tempo reservado para tal e a 
ele ser fiel. Também a perseverança é muito importante, ela 
ajuda a vencer as dificuldades da oração. É preciso, por fim, 
agir com coerência frente alguns aspectos práticos da vida 
de oração, como lugar, ambientação, o horário, a postura e 
o diário espiritual.

Diz o catecismo da Igreja Católica n⁰ 2015 que “o caminho da 
perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem renún-
cia e sem combate espiritual. O processo espiritual envolve 
ascese e mortificação, que levam gradualmente a viver na 
paz e na alegria das bem-aventuranças”. As práticas espiri-
tuais ajudam-nos no crescimento espiritual e a sermos ami-
gos de Deus. Além disso, alargam nossos horizontes, fazem 
nos ver conforme Deus; fazem-nos desejar Deus: como diz 
Santo Agostinho “fizeste-me para vós Senhor e inquieto an-
dará meu coração enquanto em vós não repousar”.

A oração é um dos caminhos para uma vida nova, pois a ora-
ção é comunicação com Deus. É um diálogo de uma relação 
viva e pessoal. A oração na vida do cristão é sempre um ca-
minho para a vida nova, é a comunhão com Deus, a vida de 
oração proporciona uma amizade filial com o pai e conduz-
-nos ao conhecimento do dom de Deus.

Pela vida de oração conhecemos as dimensões do Amor. 
Que nossos filhos cresçam num ambiente de oração para 
que eles também queiram sempre rezar.

pastoral

João Antonio Souza e Ana Cláudia Andrade (Pastoral familiar)
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ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066

Seu nome era José, chamado pelos após-
tolos de Barnabé, que quer dizer “filho da 
consolação”. Era descendente da tribo de 

Levi e  primo de São Marcos. Barnabé possuía 
uma área de terras na ilha de Chipre, mas após 
sua adesão total a Jesus Cristo, vendeu tudo e 
entregou o dinheiro aos líderes da Igreja em Je-
rusalém. Citado como um dos primeiros profetas 
e mestres atuando na Igreja de Antioquia (Atos 
13,1), foi enviado para lá, por ordem dos Após-
tolos de Jerusalém, para conduzir a comunidade 
cristã daquela região. 

Barnabé evangelizou comunitariamente, e o Espí-
rito Santo contou com ele para que outro apóstolo 
exercesse o ministério: São Paulo. Escritos antigos 
dizem que Barnabé passou por Roma e morreu, 
no ano 70, em Salamina, por apedrejamento. Seu 
primo Marcos, sepultou seu corpo numa caverna. 
Séculos mais tarde, em 488, suas relíquias foram 
encontradas e um mosteiro foi construído em sua 
homenagem em Salamina. Por isso São Barnabé 
passou a ser venerado como padroeiro de Chipre.

Fonte: santo.cancaonova.com

São Barnabé 11
jun

santo do mês

A vida de Germana foi marcada pelo sofri-
mento de início ao fim. Sua mãe morreu 
depois de a dar à luz e seu pai e madrasta 

não nutriam amor por ela, deixando-a a dormir 
num estábulo longe do resto da família. A sua dé-
bil formação física e a sua enfermidade crônica 
levaram-na a padecer de dores toda a vida. Santa 
Germana alimentava-se apenas de pão e água. 

Mesmo com uma mão deformada e paralisada, 
e com a visão deturpada, ela guardava ovelhas 
com um cajado, sem nunca perder um único ani-
mal. Apesar de todo o sofrimento passado em si-
lêncio e da perseguição que sofreu, ela aceitou o 
seu destino e dedicou a sua vida a espalhar a sua 
fé, tentando converter o próprio pai e madrasta, 
sem sucesso. 

Os seus amigos eram os pobres a quem ajuda-
va e as crianças a quem ensinava a catequese. 
Pelo seu sofrimento e pela sua devoção, Germana 
tornou-se uma santa muito adorada em França e 
a padroeira das crianças vítimas de maus tratos. 
Foi sepultada sem identificação. 

Fonte: www.calendarr.com

Santa Germana 15
jun

https://santo.cancaonova.com/santo/sao-barnabe/
https://www.calendarr.com/portugal/dia-de-santa-germana/
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social

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

C ontinua atuando na Paróquia Imaculada Conceição, todos os sábados de ma-
nhã, com início às 9h até 12h30 as atividades do Taekwondo da Imaculada. A 
energia de sempre, a exigência dos mestres e a demonstração de amor aos 

exercícios dão mostras da importância e da necessidade que  a juventude tem pelos 
trabalhos com o corpo e da união e amizade que no grupo se iniciam. Venha conhecer!

Taekwondo na Imaculada 
permanece em atividade
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A 1a edição do Congresso Acadêmico Eucarístico acon-
tece sob um clima de muita expectativa. Os diversos 
setores de nossa vida eclesial estão retomando as 

atividades de pesquisa, formação e evangelização. Diante 
do momento de pandemia do covid-19 ficamos reclusos e 
muitas de nossas atividades foram para o mundo virtual. A 
dinâmica do mundo virtual nos trouxe formação e informa-
ção para dentro de nossas casas.

Neste sentido, o Santuário deseja ser um promotor da pes-
quisa e formação a partir de temáticas desafiadoras para 
a evangelização do nosso tempo moderno. Dado esse con-
texto, compreendemos que o 1o Congresso Acadêmico, que 
acontecerá pela primeira vez, em junho de 2022 – exatos cin-
co meses antes da abertura do Jubileu de Prata do Santuário 
São Judas Tadeu – deve não apenas ser um evento em con-
sonância com a qualidade da pesquisa no meio eclesial, mas 
reforça a necessidade de aprofundarmos, de forma acadê-
mica, os temas que estão inclusos em nossa espiritualidade.

O tema deste 1o Congresso Acadêmico irá abordar a EU-
CARISTIA, a partir do lema inspirado por Santo Tomás de 
Aquino: “No fundo, o feito da Eucaristia é a transformação 
do homem em Deus”. Ao longo dos quatro dias (06 a 09 de 
junho de 2022) iremos aprofundar, junto aos nossos confe-
rencistas convidados, temas que abordam a “Eucaristia e a 
Igreja”, “Eucaristia e o Ecumenismo”, “Eucaristia e a Sagra-
da Escritura” e “Eucaristia e a Moral/Direito”.

CRONOGRAMA
Primeiro Dia: EUCARISTIA E A IGREJA
Segundo Dia: EUCARISTIA E O ECUMENISMO
Terceiro Dia: EUCARISTIA E A SAGRADA ESCRITURA
Quarto Dia: EUCARISTIA E A MORAL/DIREITO

INSCRIÇÕES

Modalidade Presencial
Ao preencher este formulário, você realizará sua inscrição 
para participar de modo PRESENCIAL do evento “1o Congres-
so Acadêmico Eucarístico” nos dias 06, 07, 08 e 09 de junho 
de 2022, sempre às 19h, nas dependências do Santuário São 
Judas Tadeu à Avenida Jabaquara, 2.682 – São Paulo – SP. O 
seu investimento para participar de modo PRESENCIAL será 
no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais) e lhe dará direi-
to ao material impresso, coffee break, brindes e certificado 
(caso solicite ao final desta inscrição).

Modalidade Online
Ao preencher este formulário, você realizará sua inscrição 
para participar de modo ONLINE do evento “1o Congresso 
Acadêmico Eucarístico” nos dias 06, 07, 08 e 09 de junho 
de 2022, sempre às 19h.

IMPORTANTE: O link de participação remota será enviado 
para o e-mail cadastrado nesta inscrição que, OBRIGATO-
RIAMENTE, precisa ser um e-mail do GMAIL. Isso é muito 
importante, não se esqueça.

O seu investimento para participar de modo remoto será 
no valor de R$80,00 (oitenta reais) e lhe dará direito ao 
material em PDF e certificado, caso solicite ao final desta 
inscrição. Lembramos, mais uma vez, que a participação 
online só pode ser feita com um e-mail do GMAIL, assim, 
caso não tenha um e-mail do GMAIL, crie um e depois faça 
a sua inscrição.

Uma semana de formação 
teológica sobre a Eucaristia

Fonte: saojudas.org.br

https://saojudas.org.br/2022/05/09/inscricoes-abertas-para-o-1o-congresso-eucaristico-do-santuario/
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tríduo do
Sagrado
Coração

deJesus
21/06 - 15h - Terço Mariano

22/06 - 15h 
leitura orante da palavra

23/06 - 15h
terço da misericórdia 
com café de coração para coração

24/06 - 7h e 20h15
solenidade do sagrado 
coração de Jesus



PALAVRA DO PAPA

"Os idosos viram muitas coisas na vida! E também viram a inconsistência das 
promessas dos homens. Homens de leis, homens de ciência, também homens 
de religião, que confundem o perseguidor com a vítima, imputando a esta toda 
a responsabilidade pela sua dor". Os idosos que "convertem o ressentimento 
pela perda na tenacidade pela expectativa da promessa de Deus, são uma 
defesa insubstituível para a comunidade enfrentar o excesso do mal".

 

(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

Aniversariantes dizimistas de junho
Comunide Católica Sagrada Familia
Altair Pedro da Silva
Ana Maria Cerchiari
André Luiz Mussio 
Carlos Antonio Marin
Clarice Polimento Benedicto
Fabiana Goto
João Antonio Souza
José Roberto da Silva

Maria Antonieta Ricciardi
Maria Lucilene Muniz da Silva
Marina M. Grand Jeaan
Marines Beolchi Faggioni
Paulo Celestino Pimentel 
Ronaldo Galli
Ronaldo Luiz Rodrigues
Suely Gomes Oliveira Berestinas
Wallas Guilherme Santos

Esta oração que é atribuída a Santo Isidoro de Sevilha (560-636), tem sido tradicional-
mente utilizada nos concílios e nos sínodos durante séculos. A versão que se segue foi 
especificamente concebida para o caminho sinodal da Igreja de 2021 a 2023.       

Oração Adsumus Sancte Spiritus
sínodo

Eis-nos aqui, diante de Vós, Espírito Santo!
Eis-nos aqui, reunidos em vosso nome!
Só a Vós temos por Guia:
vinde a nós, ficai conosco,
e dignai-vos habitar em nossos corações.
Ensinai-nos o rumo a seguir
e como caminhar juntos até à meta.
Nós somos débeis e pecadores:
não permitais que sejamos causadores da desordem;
que a ignorância não nos desvie do caminho,
nem as simpatias humanas ou o preconceito nos tornem parciais. 
Que sejamos um em Vós, 
caminhando juntos para a vida eterna,
sem jamais nos afastarmos da verdade e da justiça.
Nós vo-lo pedimos a Vós, que agis sempre em toda a parte,
em comunhão com o Pai e o Filho,
pelos séculos dos séculos.
Amém.

https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2022-05/papa-francisco-audiencia-geral-velhice-idosos-protestar-mal.html
https://www.facebook.com/watch/imaculadaipiranga.org/

