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principal

“Dão fruto mesmo na velhice” (Sl 92,15)

Queridas irmãs, queridos irmãos:

Mês de Julho, mês de férias escolares para as crianças, adolescen-
tes e jovens! Desfrutar a convivência familiar neste período é uma 
grande oportunidade para celebrar, no dia 24 de julho, o 2º Dia Mun-
dial dos Avós e dos Idosos. O tema escolhido pelo Papa Francisco 
para a ocasião é: “Dão fruto mesmo na velhice” (Sl 92, 15). Com esta 
convocação Santo Padre pretende destacar o quanto os avós e ido-
sos são um valor e um dom, tanto para a sociedade quanto para a 
comunidade eclesial.

O tema é também um convite a reconsiderar e valorizar os avós 
e os idosos, tão frequentemente deixados às margens das famílias, 
das comunidades civis e eclesiais. A experiência de vida e de fé deles 
pode contribuir, com efeito, para construir sociedades conscientes 
das suas próprias raízes e capazes de sonhar um futuro mais solidá-
rio. Assim, o chamado a darmos ouvidos à sabedoria dos anos reve-
la-se, particularmente, significativo no contexto do caminho sinodal 
que a Igreja está realizando.

Por outro lado, continuamos, em nossa Paróquia, com a assesso-
ria da coordenação estadual da Infância e Adolescência Missionária 
(IAM), a formação dos novos agentes e lideranças para a IAM. Crescer 
na consciência missionária é uma urgência em nossa Igreja. Peço a 
todos(as) os(as) paroquianos(as) que continuem orando nessa inten-
ção, para que a partir de agosto iniciemos esse importante trabalho 
pastoral em nossa Paróquia.

Que o Espírito Santo nos impulsione, nos fortaleça e nos sustente 
na missão cotidiana. Vem Espírito Divino! Vem!!

Pe. Boris A. Nef Ulloa
Pároco
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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

SÃO BENTO DE NÚRSIA
O monge ajudou muitas pessoas em sua 
época e se tornou o padroeiro da Europa

Nascido em Núrsia por volta de 480, em uma família rica, Bento foi estudar em 
Roma, Itália, quando jovem. Porém, por conta do ambiente promíscuo da cida-
de, ele não se sentia muito à vontade, procurando viver uma vida religiosa mais 

intensa. Com este pensamento torna-se monge. Além de sua missão na evangelização, 
também manteve diversos documentos e manuscritos como forma de estudo e para 
ensinar os pobres que desejavam aprender. Sua coleção virou uma biblioteca, que, 
hoje, é considerada um dos maiores pontos culturais da Europa na Idade Média.

Ao longo de sua trajetória, São Bento fundou diversos mosteiros, entre eles o 
Monte Cassino, onde ele escreveu as regras da Ordem dos Beneditinos. O lema 
para guiar a organização era: "Ore, trabalhe e leia". Por isso, até os dias de 
hoje, todo mosteiro possui padaria, queijaria e horta, onde as pessoas que o 
habitam realizam seus of ícios. Os monges da sua liga eram conhecidos como 
"monges negros", uma vez que suas indumentárias eram da cor preta, o que os 
diferenciava dos demais.

Conta-se que o monge sofreu duas tentativas de assassinato: na primeira, seus 
inimigos lhe ofereceram um pão envenenado, sendo salvo por um corvo faminto. 
Já na segunda vez deram vinho envenenado para ele tomar. Mas, antes de beber, 
Bento fez o sinal da cruz e disse: "Afasta-te de mim, satanás. Leve de volta o teu 
veneno". Então, o cálice se quebrou.

Por isso, nos momentos difíceis, seja para receber graças ou para afastar as energias 
ruins, conte com esse poderoso santo, que, assim como nós, passou por grandes difi-
culdades em sua vida e serve como exemplo e lição de que o mal não se sustenta por 
muito tempo e não atinge aqueles com fé.

Medalha poderosa
A medalha de São Bento não é um amuleto da sorte, mas um sinal da fé. O uso recor-
rente do símbolo tem como objetivo colocar-nos sob a proteção do Santo. São nume-
rosos os milagres atribuídos a esse sinal. Ela nos assegura poderoso socorro contra o 
mal e também para alcançar graças espirituais e vitórias pessoais.

Todo escrito em latim, o artefato tem uma cruz com as iniciais C S S M L, que significa "A 
cruz sagrada seja minha luz", e N D S M D, que é "Não seja o dragão meu guia". Em volta da 
cruz estão as letras C S P B, ou seja, "Cruz do Santo Padre Bento".

Ao topo dela está a palavra Pax, que significa "paz". Formando um círculo em volta 
do símbolo estão as letras V R S N S M V que significa "Retira-se, Satanás, nunca me 
aconselhes coisas vãs" e também as letras S M Q L I V B, que é "É mau o que me ofe-
reces, bebe tu mesmo os teus venenos". Muitos realizam a oração de São Bento com 
a medalha nas mãos.

Fonte: www.terra.com.br

Xxxxxxxxxxxxxxx

https://www.mosteirodesaobentorio.org.br/espiritualidade/medalha-de-sao-bento/
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/horoscopo/esoterico/sao-bento-conheca-sua-historia-e-o-poder-de-seu-medalhao,c5fdfa1a08fd485c6531ad45811f8989hw4o6mo9.html


4 - Imaculada em revista

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 julho

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:

Pelos idosos
Rezemos pelos idosos, que representam as raízes e a 
memória de um povo, para que a sua experiência e a  
sua sabedoria ajudem os mais jovens a olhar o futuro  
com esperança e responsabilidade.

pastoral

Hora Santa do Apostolado da Oração

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

Tema do mês:
COMO LIDAR COM A SOLIDÃO?

https://t.me/imaculadaconceicaodoipiranga
https://www.youtube.com/watch?v=FjzPJurIM1I&list=PLH58PpzfmJhCZMXoH6TbX_Myj2e0S0gEt&index=78
https://web.facebook.com/aobrasilfan
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A Eucaristia é fonte de toda vida cristã
A Eucaristia é «fonte e cume de toda a vida cristã», diz 

o Catecismo da Igreja Católica.  Em outras palavras, 
para que possamos viver autenticamente como cris-

tãos, precisamos da graça que recebemos da Eucaristia.  
Deus que nos criou por amor e no amor, conhece muito bem 
nossa limitações e nossas fragilidades, por isso Ele nos con-
cedeu a graça de podermos nos nutrir com o Corpo de Cristo.

Uma das santas que marcou o século XX foi Madre Teresa de 
Calcutá, conhecida e admirada até mesmo por aqueles que 
não são católicos. Sua capacidade de amar os mais frágeis 
entre os frágeis deixou uma marca na história. O que muitos 
ignoram é que Madre Teresa pode viver tudo o que ela viveu 
porque se nutria diariamente pela Eucaristia, na Santa Mis-
sa e também no hábito diário de adorar o Santíssimo.

As irmãs da Caridade que seguem os passos de Madre Tere-
sa, todos os dias, além de participarem da Eucaristia adoram 
o Santíssimo Sacramento, e todas as quintas-feiras, que é o 

dia em que Cristo instituiu a Eucaristia, não trabalham, elas 
ficam em casa adorando do Santíssimo.

Se realmente quisermos fazer a diferença e realizarmos em 
nossas vidas o projeto de amor que Deus tem para conosco, 
segundo nosso estado de vida, precisamos acolher com hu-
mildade esta enorme graça que Deus quis deixar para nós, 
não apenas participando da Santa Eucaristia, sempre que 
pudermos, mas também procurando encontrar momentos 
para, no silêncio, simplesmente amá-lo e adorá-lo.

Essa é a oportunidade que a nossa Paróquia tem se empe-
nhado em oferecer aos seus fiéis. Acreditem, do pouco que 
pudermos fazer, Deus poderá tirar muito mais.  Comece, dê 
um primeiro passo e peça ao Senhor para ajudá-lo a crescer 
nesta graça que é a fonte para aprendermos a viver com o 
Senhor e segundo Sua Vontade. 

evangelização

Comunidade Emanuel
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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 deci-
são. Ela soube se calar no momento certo e, com a confiança 
ilimitada em Deus, fez com que essa espera tivesse um pro-
pósito para que restabelecesse o Reino de Deus.  

Jesus nos chama a continuar nossa missão, nos abrirmos ao 
outro, convocados a sairmos de nós mesmos e nos colocar-
mos no processo de busca das pessoas que precisam dar 
sentido à vida, principalmente aqueles marginalizados.

Quando Jesus fazia suas visitas aos necessitados, Ele sabia 
que a saída em busca do outro ia muito além de um ato ca-
rinhoso, de amizade e preocupação: era a responsabilidade 
de se fazer presente e conhecer a realidade para encami-
nhar as possíveis soluções.

Nós, empreendedores do Reino de Deus, convidamos todos 
a mergulharem neste amor grandioso de Jesus a partir da 
realidade de nosso cotidiano. 

Venha conosco! Compartilhe suas experiências! 

Todo 1o sábado de cada mês, das 14h às 15h30 e, na sequência, 
às 16h, participe de nossa MISSA DO EMPREENDEDOR com a 
bênção das velas.

“Consagre ao Senhor tudo o que faz, e os seus planos serão 
bem-sucedidos.”  (Prov. 16,3)

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. 

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

da por nós e por nossas famílias. 

Amém!

ORAÇÃO DE SÃO FRANCISCO 
APLICADA AO EMPREENDEDORISMO

SENHOR, FAZEI-ME INSTRUMENTO DE VOSSA PAZ
Que a paz e o equilíbrio perfeito estejam em to-
das as nossas relações e de forma universal, num 
sentimento de acolhimento, humildade e respeito 
a todas as diferenças possamos realizar o que a 

nós propuseste

POIS É DANDO QUE SE RECEBE
À nossa vida à família, aos nossos colegas, a nos-
sos funcionários, a nossos parceiros, nossos for-

necedores e aos nossos clientes.

E É MORRENDO QUE SE VIVE PARA A VIDA ETERNA
Deixando morrer toda a vaidade, a certeza abso-
luta, possibilitando o afastamento da vida eterna 

proposta por Jesus Cristo.

AMÉM
(adaptação ICLS)

pastoral

Jesus nos responde por 
meio de seus gestos

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/


Imaculada em revista - 7

À Família, ao Matrimônio, à Vida da Igreja
"A quele, pois, que ouve estas minhas palavras e as 

põe em prática é semelhante a um homem pru-
dente que edificou sua casa sobre a rocha caiu a 

chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram 
contra aquela casa; ela, porém, não caiu, porque estava edi-
ficada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e 
não as põe em prática é semelhante a um homem insensa-
to, que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as 
enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela 
casa: ela caiu e grande foi a sua ruína.” (Mt, 7, 24- 27)  

 Construir a casa sobre a rocha é construir a família alicer-
çada na Palavra de Deus, e não nos valores humanos deste 
mundo, servindo-O com todo o seu coração, com toda a sua 
alma e todo o seu entendimento. Insensato é o homem que 
constrói a sua casa (família) na riqueza deste mundo, preo-
cupando-se com a sua própria vida: pelo que vai comer, pelo 
que vai beber, pelo que vai vestir, pelo seu corpo, construin-
do desta forma a sua casa (família) na areia. “Ó homem in-
sensato, não vos preocupeis com dia de amanhã, pois, vosso 
Pai celeste sabe que necessitas de tudo isso. Olhai as aves 
do céu: não semeiam nem ceifam, nem recolhem nos celeiros 
e vosso Pai celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais 
que elas?” (Mt, 6, 33-34)

 Casas (famílias) sobre a areia não ficam de pé nas tempesta-
des. As casas (famílias) deste século vêm mostrando o quan-
to sua estrutura está enfraquecida. Os valores adotados 
pelos homens foram extraídos de seus corações e mentes, 
que nada têm a ver com os ensinamentos do Mestre Jesus. 
O retrato disso são rixas, contendas, infidelidade conjugal, 

falta de perdão, violência, filhos perdidos nas drogas e na 
prostituição, falta de limites na educação dos filhos, etc.

 Muitas famílias estão vivendo este momento. O nosso maior 
bem, a nossa maior riqueza, o caminho certo é a família 
construída sobre a rocha. O homem prudente edifica sua 
casa (família), trabalha pela planta edificada pelo Engenhei-
ro do Universo, o nosso Pai, Deus Criador. Quem assim pro-
cede não fracassa na edificação de sua casa (família) e ela 
não desmorona. Em nossos dias, num mundo que se tornou 
avesso, estranho e até hostil à fé, todas as famílias têm im-
portância primordial, como lares de fé viva e irradiante, que 
anunciam, testemunham e irradiam uma luz resplandecente.

 No seio da família, os pais sejam para os filhos, pela palavra 
e pelo exemplo de vida cristã, os primeiros mestres da fé. E 
favoreçam a vocação própria a cada qual, especialmente a 
vocação sagrada. O lar é, assim, a primeira escola de inicia-
ção de vida cristã e uma escola de enriquecimento humano. 
Aí se aprendem a resistência à fadiga, ao desânimo, e alegria 
do trabalho, o amor fraterno, o perdão generoso, o culto di-
vino pela oração e pela oferenda de sua vida.

 O lar cristão é o lugar em que os filhos recebem o primeiro 
anúncio da fé. Por isso, o lar é chamado, com toda razão, de 
“Igreja doméstica”, comunidade de graça e de oração, escola 
das virtudes humanas e da caridade cristã (CIC - 1666).

pastoral

Pedro Afonso Rossi e Maria de Fátima Prada Rossi
Pastoral Familiar 
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Os membros do Conselho Administrativo e Econômico Pa-
roquial (CAEP) aprovaram no ano passado uma série de 
obras visando a recuperação estrutural de nossa igreja.  

A acomodação do piso e alterações no lençol freático causa-
ram trincas nas estruturas da igreja e após a realização de um 
estudo do solo feita por empresa especializada ficou definido 
que seria necessária a colocação de 6 estacas com aproxima-
damente 30 metros de profundidade que garantiram a esta-
bilidade do prédio nesta área. Feito isso, foram refeitas as 
calçadas ao redor garantindo assim a impermeabilização das 
fundações. Na sequência, iniciou-se a reforma da sacristia e 

do presbitério que esperamos concluir ainda no mês de julho. 
Esse é o início de uma série de reformas a serem iniciadas, 
como telhado, instalação elétrica e pintura. Agradecemos à 
Mitra Arquidiocesana que tem nos garantido os recursos ne-
cessários para realização dessas obras e também aos nossos 
paroquianos que nos ajudam muito com suas doações.

ATÉ O DIA 8 DE JULHO AS MISSAS SERÃO REALIZADAS NA 
CAPELA DO INSTITUTO PADRE CHICO, R. Moreira de Go-
dói, 456. (O estacionamento da Paróquia poderá ser usa-
do como de costume).

Continuam as obras na Paróquia
reforma
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Padroeira da Ordem dos Carmelitas, Nossa Senhora do 
Carmo é uma das várias denominações de Nossa Se-
nhora, que é somente uma: "a Virgem Maria, mãe de 

Nosso Senhor Jesus Cristo".

Nossa Senhora do Carmo é mais uma prova que Nossa Mãe 
está sempre ao nosso lado e com essa denominação surge, 
através dos monges carmelitas o escapulário, um sinal ma-
riano de proteção para alcançarmos a vida eterna. Os Escapu-
lários são usados e reconhecidos como um sacramental ou 
objetos devocionais, não como um amuleto ou para dar sorte.

A história de Nossa Senhora do Carmo tem início no Mon-
te Carmelo,  Israel, com o profeta Elias que tem uma visão 

da vinda da Bem-aventurada Virgem Maria. Muitos anos 
depois um grupo de eremitas constroem uma capela de-
dicada a Nossa Senhora e nesse momento, ali no Monte 
Carmelo, nasce a Ordem dos Irmãos da Bem-aventurada 
Virgem Maria do Monte Carmelo ou Carmelitas. Após mui-
tos anos, o frade Simão Stok, que viria a se tornar san-
to, pede à Nossa Senhora proteção para os problemas 
de perseguição enfrentados na Inglaterra e recebe de 
Nossa Senhora o escapulário, revelando as graças deste 
devocional como um sinal de salvação que ajuda viver as 
virtudes de Maria. Que Deus nos dê as graças para alcan-
çarmos o prêmio da vida eterna.

João Aparecido da Luz - escritor

Dia 16 De Julho: Festa Litúrgica 
de Nossa Senhora Do Carmo

comemoração

https://www.youtube.com/watch?v=ycraNUZC9iM
https://ciic.org.br/
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ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066

santo do mês

Isabel nasceu na Espanha em 1271. Foi criada pelo 
avô e recebeu uma formação perfeita e digna no 
seguimento de Cristo. Tinha apenas doze anos 

quando foi pedida em casamento. Seu pai escolheu 
o herdeiro do trono de Portugal, Dom Dinis. Ela é 
tida como uma das rainhas mais belas da corte es-
panhola e portuguesa, além disto, possuía uma forte 
e doce personalidade. Era muito inteligente, culta e 
diplomata. Gerou dois filhos com o rei: Constância e 
Afonso, herdeiro do trono de Portugal. 

Criou os filhos, inclusive os do rei fora do ca-
samento, dentro dos preceitos cristãos. Isabel 
fundou vários mosteiros e obras sociais. Quando 
o marido morreu, Isabel se recolheu no mosteiro 
das clarissas de Coimbra. Abdicou de seu título de 
nobreza, doou toda a sua imensa fortuna pessoal 
para as suas obras de caridade. Viveu o resto da 
vida em pobreza voluntária, na oração, piedade 
e mortificação, atendendo os pobres, doentes e 
marginalizados. Morreu no dia 4 de julho de 1336. 
Foi declarada padroeira dos portugueses como "a 
rainha santa da concórdia e da paz".

Fonte: www.a12.com

Santa Isabel 
de Portugal

4
jul

Boaventura nasceu no centro da Itália em 
1218 e, ao ficar muito doente, recebeu a cura 
por meio de uma oração feita por São Fran-

cisco de Assis, que percebendo a graça tomou-o 
nos braços e disse: “Ó, boa ventura!”. Entrou na Or-
dem Franciscana e, pela mortificação dos sentidos 
e muita oração, exerceu sua vocação franciscana 
e sacerdócio na santidade, a ponto do seu mestre 
qualificar-lhe assim: “Parece que o pecado original 
nele não achou lugar”. São Boaventura já chamava 
a atenção pela sua cultura e ciência teológica, por 
isso, ao lado de Santo Alberto Magno e Santo To-
más de Aquino, caracterizaram o século XIII como 
o tempo de sínteses teológicas. O Doutor da Igreja, 
conhecido como “Doutor Seráfico”, por seus escri-
tos cheios de fé e amor ao Senhor, assumiu muitas 
responsabilidades, como ministro geral da Ordem 
Franciscana, bispo, arcebispo, até que, depois de 
tanto trabalhar, ganhou com 56 anos o repouso no 
céu. Era o dia 15 de julho de 1274. São Boaventura foi 
canonizado no ano 1482, quando recebeu o título de 
Doutor da Igreja por causa de suas obras.

Fonte: santo.cancaonova.com

São Boaventura 15
jul

https://www.a12.com/reze-no-santuario/santo-do-dia?s=santa-isabel-de-portugal
https://santo.cancaonova.com/santo/sao-boaventura/
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ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066

aconteceu

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 
minha irmã, nesta perspectiva 
convidamos você a fazer a ex-
periência do dízimo conosco. E 
juntos veremos a promessa do 
Senhor se realizar em nossas 
vidas, famílias 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



PALAVRA DO PAPA

"Os idosos têm muito para nos dar: têm a sabedoria da vida. Tanto para nos 
ensinar... Por favor, deixemos que os idosos, que os avós estejam próximos 
às crianças, aos jovens para transmitir-lhes a memória da vida, para 
transmitir-lhes a experiência de vida, a sabedoria da vida. Na medida em 
que fazemos com que jovens e idosos se encontram, nessa medida haverá 
mais esperança para o futuro de nossa sociedade."

 

(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 julho
Alcídia Miranda Moreira 
Ana Maria Cardoso Paziani 
Augusto Parada Barreiros 
Aurelina Pereira Del Rio 
Cáritas Palermo 
Cenira Borges Ramalho 
Cleide G. Anichini 
Cristiane dos Santos Barbosa 
Cyrille Joachim Schneider 
Denis Matuguna 
Flávia Frigeri Reis 
Giovanna Souza Carvalho 
Irene de Castro Custódio 

Irmãs Missionárias de N.Sra. Fátima 
Izabel Aparecida de Barros de Souza 
Júlio Cesar Gonçalves Mazza 
Júlio Cesar Madi 
Maria Aparecida de Almeida 
Maria de Fátima Gurgel 
Mário Zidan Junior 
Mauro da Conceição 
Renato Gabriel Leal 
Rosangela Favaretto Gil 
Vilma Gilbberti Ribeiro de Souza 
Viviane Domingos 
Wanderluce Maria da Silva

Crie, de forma cronológica, uma sequência, 
como, por exemplo: primeiro o Sinal da Cruz, 
depois uma 'conversa com Deus' fazendo, 

em primeiro lugar, agradecimentos, reflexões para 
pedidos de perdão, alguma prece importante de 
proteção a Jesus e a Nossa Senhora e, em seguida, 
as orações (Ave-Maria, Pai Nosso, Credo e oração 
do Anjo da Guarda). Para encerrar o momento, você 
pode ensinar alguma canção católica tradicional 
infantil. Outra opção é ler a Bíblia para a criança. 
Você pode intercalar os dias ou adequar esse mo-
delo conforme a rotina da família, da maneira que 
considerar melhor. Dê exemplo, fale do Senhor em 
todos os momentos, vá à missa dominical em famí-
lia, eduque na fé, esteja por perto e, dessa forma, 
transmita os valores cristãos às crianças.

Fonte: blog.avemaria.com.br

ENSINANDO A REZAR
catequese

https://www.facebook.com/watch/imaculadaipiranga.org/
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/
https://www.youtube.com/c/TVCrian%C3%A7aCat%C3%B3lica
https://blog.avemaria.com.br/blog/artigos/educando-criancas-alicercadas-em-valores-9

