
Uma publicação da PARÓQUIA IMACULADA CONCEIÇÃO - Uma Igreja em saída

ano VI   
AGO.2022

nº 67
em revista

Imaculada
 A PATERNIDADE DE SÃO JOSÉ

Testemunho de educador



2 - Imaculada em revista

principal

“A manifestação do Espírito é dada a cada 
um para o bem comum” (1Cor 12,7)

Queridas irmãs, queridos irmãos:

 Agosto é nomeado o mês vocacional. A consciência do cha-
mado tem crescido em nossa Igreja nas últimas décadas. A valoriza-
ção do sacramento do batismo tem fortalecido nossas comunidades 
e nos impulsiona a progredir numa Igreja sinodal missionária, na 
qual todos recebemos dons que enriquecem o Corpo de Cristo. De 
fato, sabemos que todo(a) batizado(a) é chamado pelo Pai, em Cristo, 
pela graça do Espírito, a viver como filho(a) muito amado(a). 

 Oremos, portanto, pela consciência vocacional de cada 
batizado(a) para que nossa Igreja amadureça em sua missão. Tra-
balhemos com humildade pelo despertar vocacional dos(as) paro-
quianos(as) para que as pastorais em nossa Paróquia cresçam em 
qualidade e quantidade.

Com êxito, concluímos, em julho, a formação dos novos agentes e 
lideranças para Infância e Adolescência Missionária (IAM). Iniciare-
mos, em breve, algumas atividades nesse campo pastoral. Contamos 
com a vossa oração. Da mesma forma, desejamos refundar a confe-
rência vicentina em nossa paróquia. Peçamos ao Senhor que envie 
operários(as) para sua messe!

Louvemos ao Senhor pela presença das mulheres consagradas em 
nossa Paróquia. Que o Espírito Santo as sustente na fidelidade ao 
carisma fundacional. Vem Espírito Divino! Inspira-nos e encoraja-nos 
na missão cotidiana, amém!!!

Pe. Boris A. Nef Ulloa
Pároco

editorial
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A PATERNIDADE 
DE SÃO JOSÉ
Testemunho de educador

No Brasil comemoramos o Dia dos Pais no segundo domingo de agosto, 
mas em alguns países como Itália, Espanha e Portugal é comemorado no 
dia de São José, 19 de março. Foi justamente na solenidade de São José, 

em 2013, que o Papa Francisco deu início ao seu ministério com uma bela men-
sagem, resumida abaixo, a todos os pais:

“Queridos irmãos e irmãs, bom dia!

Olhemos para José como o modelo de educador, que protege e acompanha 
Jesus em seu caminho de crescimento “em sabedoria, idade e graça”, como diz 
o Evangelho. Ele não era pai de Jesus: o pai de Jesus era Deus, mas ele cumpria 
o papel de pai de Jesus, fazia-se pai de Jesus para fazê-lo crescer. E como o fez 
crescer? Em sabedoria, idade e graça.

Partamos da idade, que é a dimensão mais natural, o crescimento f ísico e 
psicológico. Não esqueçamos que o cuidado f iel da vida do Menino incluiu 
também a fuga ao Egito, a dura experiência de viver como refugiados – José 
foi um refugiado, com Maria e Jesus – para escapar da ameaça de Herodes. 
Depois, uma vez de volta à pátria e estabelecidos em Nazaré, José ensinou a 
Jesus também o seu trabalho. Assim, José criou Jesus.

Passemos à segunda dimensão da educação, aquela da “sabedoria”. Podemos 
pensar em como José educou o pequeno Jesus a escutar as Sagradas Escri-
turas, sobretudo acompanhando-O de sábado à sinagoga de Nazaré. E José o 
acompanhava para que Jesus escutasse a Palavra de Deus na sinagoga.

E, enfim, a dimensão da “graça”. Crescer em idade, crescer em sabedoria, cres-
cer na graça: este é o trabalho que José fez com Jesus, fazê-Lo crescer nestas 
três dimensões, ajudá-lo a crescer.

São José é o modelo de educador e de pai. Confio, então, à sua proteção todos 
os pais, os sacerdotes – que são pais – e aqueles que têm um dever educa-
tivo na Igreja e na sociedade. De modo especial, gostaria de saudar hoje, dia 
do pai, todos os pais: saúdo-vos de coração! Parabéns pelo vosso dia! Peço 
para vocês a graça de ser sempre muito próximos aos seus f ilhos, deixando-os 
crescer, mas próximos! Eles precisam de vocês, da vossa presença, da vossa 
proximidade, do vosso amor. Sejam para eles como São José. E com esta pro-
ximidade, vocês serão verdadeiros educadores. Obrigado por tudo aquilo que 
fazem pelos vossos f ilhos: obrigado. 

E rezemos ao grande Pai de todos nós, o Pai. Um “Pai nosso” pelos nossos pais: 
Pai Nosso...”

E parabéns aos pais!
Fonte: papa.cancaonova.com

Xxxxxxxxxxxxxxx

http://papa.cancaonova.com/catequese-com-o-papa-francisco-190314/
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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! Sempre após a missa das 7h 
que é transmitida ao vivo pelo Facebook, para que você 

possa nos acompanhar nessa Devoção. Deixe sua intenção que, 
no decorrer 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 agosto

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 pequenos e médios empreendedores
Rezemos para que os pequenos e médios empreendedores, 
atingidos fortemente pela crise econômica e social, 
encontrem os meios necessários para prosseguir com a 
própria atividade, a serviço das comunidades onde vivem.

pastoral

Hora Santa do Apostolado da Oração

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

Tema do mês:
O QUE É A COMUNHÃO 
SOB DUAS ESPÉCIES?

https://t.me/imaculadaconceicaodoipiranga
https://www.youtube.com/watch?v=FjzPJurIM1I&list=PLH58PpzfmJhCZMXoH6TbX_Myj2e0S0gEt&index=78
https://web.facebook.com/aobrasilfan
https://bit.ly/3Q13eR9
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A Eucaristia e o Sacerdócio ministerial
Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para nos dar a 

Salvação, se faz presente no nosso meio de muitas ma-
neiras. Podemos experimentar esta presença no rosto 

dos pobres, doentes e encarcerados, na leitura da Sagrada 
Escritura ou quando nos reunimos para celebrar os Sacra-
mentos, dentre eles, e sobretudo, como ensina o Catecismo 
da Igreja Católica - CIC, na Eucaristia (CIC 1373).

Sabemos que Jesus Cristo instituiu o Sacrifício Eucarístico na 
última ceia com seus Apóstolos. Desde então nos nutrimos real 
e substancialmente de seu Corpo, Sangue, alma e divindade, 
presentes no altar a cada celebração Eucarística (CIC 1374).

Somos bem-aventurados em poder mergulhar nesta graça 
tendo consciência de que não é o homem que faz com que o 
pão e o vinho oferecidos se tomem corpo e sangue de Cristo, 
mas o próprio Cristo, que foi crucificado por nós. Em verdade, o 
sacerdote, figura de Cristo, pronuncia as palavras, “isto é meu 
Corpo”, mas a sua eficácia e a graça são de Deus (CIC 1375).

A doutrina católica reconhece que existem dois graus de 
participação ministerial no sacerdócio de Cristo: o episco-
pado e o presbiterado. Já o diaconato se destina a ajudá-los 
e a servi-los. Por isso, o termo “sacerdos” designa, na prá-
tica atual, os bispos e os sacerdotes, mas não os diáconos. 

Não obstante, os três graus – episcopado, presbiterado e dia-
conado – são conferidos por um ato sacramental chamado “or-
denação”, isto é, pelo Sacramento da Ordem. Graças a este Sa-
cramento a semente apostólica se conserva e se transmite de 
forma ininterrupta desde o começo da Igreja (CIC 1554 e 1555).

Por isso os bispos, sacerdotes e diáconos, servindo em con-
junto, em distintas Dioceses, são um sinal do amor de Jesus 
Cristo que morreu na Cruz por cada uma de suas ovelhas. 
Nutrida pela Eucaristia, a Igreja revela o rosto de Cristo e se 
faz presente no mundo por meio de pessoas que assumem 
vários estados de vida: leigas e leigos solteiros, casados e 
consagrados, religiosos, religiosas e sacerdotes. 

Nesse sentido o Sacerdócio Batismal e o Sacerdócio Minis-
terial se complementam e fazem de todos discípulos e mis-
sionários de Cristo. A evangelização é, portanto, uma tarefa 
comum de toda Igreja que se faz presente no seio da co-
munidade humana e em todas as dimensões da vida social, 
econômica, cultural etc.

Importante destacar, finalmente, que para desempenhar 
sua missão evangélica os Apóstolos foram enriquecidos por 
Cristo em especial efusão do Espírito Santo que desceu so-
bre eles. E eles mesmos transmitiram a seus colaboradores, 
mediante a imposição das mãos, este dom espiritual que 
chegou até nós pela sagração episcopal (CIC 1556).

Mais do que nunca, neste mês de agosto, todos somos cha-
mados a interceder junto a Deus em favor de nossos irmãos 
bispos, sacerdotes e diáconos. Que nunca lhes faltem a graça 
de Deus no exercício de seu ministério e na sua vida pessoal.

evangelização

Comunidade Emanuel

Sugestões de leitura: 
https://www.cnbb.org.br/ministerio-ordenado/  

Catecismo da Igreja Católica - CIC: números 1373 a 1381 e 1533 a 1600.

https://www.cnbb.org.br/ministerio-ordenado/   
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Para inaugurar nossa coluna ini-
ciaremos citando experimentos, 
livros e estudos que denotam a 

relação entre ciência e espiritualida-
de/religiosidade ligando os principais 
ensinamentos de Jesus às descobertas 
recentes da área da saúde.

Por muito tempo a ciência e a fé perma-
neceram em lados opostos. No entanto, 
estudos recentes nas áreas da psicologia 
e medicina têm provado que de fato a fé 
é benéfica às pessoas. Em 1988 a Organi-

zação Mundial de Saúde (OMS) incluiu no 
conceito de saúde e bem-estar a dimen-
são espiritual indicando que a fé tem im-
pactos positivos diretos na saúde física, 
emocional e psicológica das pessoas. Ter 
uma crença forte em algo maior pode 
diminuir os riscos de doenças diversas 
como AVC, insuficiência renal, cardiovas-
cular,  respiratória, depressão, ansieda-
de e pânico entre outras.

David DeSteno, autor do livro “Como 
Deus funciona: a ciência por trás dos 

benefícios da religião”, realizou uma 
série de experimentos para comprovar 
o que já sabíamos: que os pilares da fé 
melhoram a saúde emocional e física, 
diminuindo o risco de morte precoce. 
Um desses experimentos foi em rela-
ção à importância da oração:  gratidão 
e comunidade de fé.

Um dos trabalhos desenvolvidos em 
Harvard, com cristãos, atestou que ir à 
igreja 1 vez por semana pode reduzir a 
mortalidade de 20% a 30%.

Psicologia e espiritualidade
coluna

A real influência da fé 
nos tratamentos médicos 

Revista VEJA (abril.com.br)
9 de dezembro de 202

Cientistas investigam como a espiritu-
alidade pode ajudar a saúde do corpo 

BBC News Brasil  
9 de maio de 2021

Em suma, a Ciência reconhece os benefí-
cios da fé. Tão importante quanto cuidar 
do nosso bem-estar físico é cuidar da 
nossa saúde mental. Importante refle-
tirmos diariamente sobre nosso desen-

volvimento como pessoas na prevenção 
de possíveis complicações psicológicas 
no sentido e no propósito de nossas vi-
das, na qualidade dos nossos relaciona-
mentos e sobre o quanto conhecemos a 

nós mesmos, nossos comportamentos, 
emoções e nossa fé.

Bernardete S. Malatesta
Psicóloga clínica – C.R.P. 06/21391-4

https://www.bbc.com/portuguese/geral-56655826
https://veja.abril.com.br/saude/a-real-influencia-da-fe-nos-tratamentos-medicos/
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São José, um modelo 
de paternidade a ser seguido
A princípio, cabe destacar que São José foi o pai adotivo 

de Jesus e um grande exemplo a ser seguido por todos 
os papais da comunidade, pois não olhava as dificul-

dades pelas quais passava e seguia a voz do Senhor. Um 
homem justo, de coração bondoso, mas pouco mencionado 
na Bíblia, porém de fundamental importância na formação 
de Jesus.

Deus sabia que a mãe e o pai são como pilares nas vidas 
dos filhos, são eles que mostram os caminhos da verdade, 
amor e conhecimento. De todos os homens, São José foi o 
escolhido para representar a figura paterna na vida de seu 
filho, Jesus.

Atualmente o correr da vida atropela muitas oportunidades, 
mas devemos sempre lembrar o que é mais importante e 
nossa prioridade: a família. Portanto, devemos sempre en-
contrar um tempo para passar e apreciar junto com nossos 
familiares. Nenhum trabalho compensa a ausência de um 
pai no lar.

É necessário dedicar tempo e esforço na criação dos filhos, 
assim como orar junto com eles, e São José é um ótimo mes-
tre a ser seguido em razão de ter a oração como uma de suas 
virtudes. E não foi por acaso que Deus o deixou como um 
exemplo a ser seguido por todos os homens, afinal quantos 
filhos estão perdidos por aí porque o pai não é presente em 

sua vida, não conhecendo seus gostos, tampouco sabendo 
como foi o seu dia, “estes detalhes” contribuem para a cria-
ção de um vínculo de afeto. E com esta proximidade, serem 
verdadeiros educadores. Uma das maiores bençãos da vida 
é ter um pai, ter a certeza de que ele proverá cuidado soli-
dário quando estivermos sofrendo. 

E você homem, papai, Deus o constituiu para ser o melhor 
pai para os seus filhos. O Senhor quer que você seja a cabe-
ça do lar, um homem honesto e de palavra, que honre sua 
família. Lembre-se que nada, absolutamente nada, substitui 
a figura paterna! Não deixe tudo para a sua esposa. A sua 
contribuição e parceria na educação dos seus filhos serão 
o sustento da base que refletirá no resto das vidas deles. 
Por isso seja presente e que São José o ajude na sua missão. 

Alguns de nós já perdemos o pai, o Senhor o chamou. Por 
um momento, podemos parar e rezar por todos os pais do 
mundo (vivos e falecidos) e lembrar deles com gratidão.

São José, rogai por nós e em especial pelos pais durante 
este mês. 

Feliz Dia dos Pais!

pastoral

Daniela Uchoas Machado e Lorenzo Schwanz
Pastoral Familiar 
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Pequenos e médios empreendedores estão fortemente 
atingidos pela crise econômica e social. Em oração pedi-
mos que encontrem meios necessários para prosseguirem 

em sua missão. Deus está convosco! Muitos duvidarão, mas os 
que confiam no Senhor não ficarão sem resposta. Persista!

Mt 6, 32-33 – Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais 
de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua 
justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. 
Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia 
de amanhã terá a sua própria preocupação!

“O Senhor é justo, Ele ama as ações justas; os justos verão a sua 
face.” (Sal 11,7)

Com fé, serenidade e paciência conseguiremos ajudar na recu-
peração de nossa saúde social, lembrando que Jesus é o único 
caminho. “Eu sou o caminho” (Jo 14,6).

Portanto, sigamos em nossa missão de transformação. Como 
imagem e semelhança a Deus, atuantes e responsáveis por um 
mundo mais humano e fraterno, com respeito à vida e à natureza. 

Deus nos quer em ações coerentes, simples, vivendo em sua 
realidade, conforme as suas possibilidades.

 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.

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!

pastoral

Pois sabei que o senhor 
mesmo vos dará um sinal

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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pastoral

"Q uem quiser ser o primeiro, será o último de todos 
e o servo de todos”. (Marcos 9-35), deixa transpa-
rente que a única grandeza válida aos olhos do 

Senhor é a grandeza de quem, com humildade e simplicidade, 
vivendo intensamente as virtudes herdadas de São Vicente 
de Paulo, faz da própria vida um serviço gratuito aos irmãos. 
Jesus nos convida a servir e a partilhar com os irmãos os dons, 
os talentos e os recursos que Deus nos concedeu.

São Vicente estipulou regras e condutas para as visitas 
aos pobres e doentes, visando à discrição, o respeito para 
com os necessitados sem humilhá-los em hipótese algu-
ma, mas, sim, ao contrário, fazendo-se igual a eles. 

Em 1833, inspirados por São Vicente de Paulo, Antônio Fre-
derico Ozanam e seus companheiros, iniciam uma rede de ca-
ridade, conhecida como Conferências Vicentinas, que deram 
origem à Sociedade de São Vicente de Paulo.  Rapidamente a 
Sociedade espalhou-se pelo mundo e hoje está presente em 
150 países. No Brasil, a instituição foi fundada em 1872 e possui 
aproximadamente 153 mil membros. Aqui a instituição mantém 
creches, escolas, projetos sociais, lares de idosos, e contato se-
manal para aproximadamente 74 mil famílias em necessidades.

A SSVP tem atuado para “quebrar” essa situação cíclica 
de pobreza, através da implantação de projetos. Conheça 
um pouco mais da SSVP – ssvpbrasil.org.br

Aqui na paróquia Imaculada Conceição, nós vicentinos, 
atuamos assistindo, ajudando elevando a PALAVRA DE 
DEUS á diversas famílias necessitadas já há muito tempo. 

Nossa missão, baseada nos três pilares da vocação vi-
centina: ASSISTENCIAL, PROMOCIONAL E SALVÍFICA; agora, 
é fazer com que essa conferência vicentina, chamada SA-
GRADA FAMÍLIA, se reestabeleça de forma a voltar a assis-
tir e ajudar as famílias carentes da região da paróquia. 

Para tanto, pedimos a vocês paroquianos, que nos aju-
dem, fazendo parte desse movimento e por doações, seja 
em espécie, alimentos não perecíveis, roupas em bom es-
tado e utensílios que possam ser utilizados ou vendidos 
para que se revertam em auxílio às famílias.

Estamos prontos para esclarecer quaisquer dúvidas e 
acolhê-los em nossa grande família. Você pode fazer con-
tato conosco nas missas ou deixar seu nome e telefone na 
secretaria da paróquia que entraremos em contato.

“Gostaria de abraçar o mundo em uma grande rede de 
caridade” – Antônio Frederico Ozanam

VENHA SER UM VICENTINO!

Sociedade de São Vicente de Paulo
Quem Somos e Para Quem Somos!

https://ssvpbrasil.org.br/
http://ssvpbrasil.org.br
http://www.ccsep-ssvp.org 
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Após ter passado a adolescência trabalhando no campo 
como pastor por vontade de seu pai, João Batista Ma-
ria Vianney nascido na França no ano de 1786 consegue 

aos 20 anos entrar para o seminário com a ajuda do padre M. 
Balley, pois sua instrução e especialmente o conhecimento 
do latim, obrigatório à época era precário. Depois de orde-
nado foi nomeado para uma pequena paróquia da cidade de 
Ars cuja população contava com algumas centenas de habi-
tantes. A comunidade não queria saber de religião levando 
uma vida pervertida, sem regras, totalmente voltada para 
um comportamento pagão. Por esta razão Vianney teve uma 
jornada de muita oração,  catequese e confissões com os fi-
éis da aldeia e arredores. Como confessor procurava levar o 
perdão e misericórdia divina para o povo. Jejuava para ajudar 

os fiéis alcançarem o perdão de seus pecados. Dava aos pe-
cadores uma pequena penitência e o resto dizia "faço eu no 
lugar deles". Permanecia mais de 15 horas confessando fiéis 
o que atraiu muitas pessoas importantes para o confessio-
nário vindos de várias partes da França. Sua vida foi pautada 
por oração, catequese, jejum, mortificação. São João Maria 
Vianney conhecido também como o Santo Cura D'Ars (Pároco 
de Ars) foi canonizado em 1925 pelo Papa Pio IX e declarado 
Protetor dos Padres em 1929 pelo Papa Pio XI. Faleceu no dia 4 
de agosto de 1859. Dia 4 de agosto é então considerado o dia 
do sacerdote. "A melhor profissão do homem é rezar e amar" 
(S J B M VIANNEY)

São João Maria Vianney

comemoração

João Aparecido da Luz 
Advogado, escritor e  cronista de viagem - Brasill



Imaculada em revista - 11

tecnologia

O termo metaverso remete a uma nova camada ca-
paz de integrar o mundo real ao digital, por meio de 
tecnologias como realidade virtual ou aumentada, 

podendo também utilizar hologramas. Assim, em um jogo, 
por exemplo, o usuário tem experiências mais reais, o que 
aumenta sua motivação e engajamento.

Em outras áreas, como na educação, o metaverso permite 
simulações de ambientes ou laboratórios, permitindo que o 
aluno tenha vivências reais de sua experiência. Em e-com-
merces, a ideia é melhorar a experiência dos clientes, que 
podem experimentar roupas, acessórios ou equipamentos 
de forma virtual e totalmente remota.

Se compreendermos o metaverso como uma forma de vi-
vermos em um ambiente entre mundos ou como algo capaz 
de nos conectar a um outro lugar enquanto permanecemos 
no nosso, é possível se reconhecer que, no campo da reli-
gião, da fé e do Sagrado, fazemos movimentos similares.

É nessa linha que Moisés Saberdelotto vê no próprio 
processo de relação com O Sagrado um ato comunicacio-

nal. “Poderíamos dizer até que o próprio rito religioso, por 
exemplo, é um metaverso avant la lettre”, resume. “Histori-
camente, os fiéis – independentemente da tradição religiosa 
– se dirigem a um lugar geolocalizado específico e, por meio 
de gestos, objetos e palavras ritualizados, fazem a experi-
ência de um universo transcendente, em uma dimensão es-
paço-temporal sagrada que ressignifica o recinto físico do 
templo e a duração cronológica do rito”, relaciona.

Na super interessante entrevista NESTE LINK, concedida 
por e-mail ao Instituto Humanitas Unisinos – IHU, Sbardelot-
to é desafiado a pensar os possíveis impactos da assunção 
do metaverso no espaço da fé.

“O papa está no caminho certo ao defender uma ‘salu-
tar descentralização’ (EG 16) na tomada de decisões sobre 
as questões eclesiais. E acredito que isso será ainda mais 
importante em relação às futuras possibilidades do meta-
verso”, ele avalia.

Metaverso: novas possibilidades 
e desafios para a Igreja.

Fonte: www.ihu.unisinos.br

https://www.escavador.com/sobre/7565953/moises-sbardelotto
https://www.ihu.unisinos.br/categorias/159-entrevistas/613851-a-igreja-no-metaverso-possibilidades-e-desafios-de-novas-experiencias-da-fe-entrevista-especial-com-moises-sbardelotto
https://www.ihu.unisinos.br/categorias/159-entrevistas/613851-a-igreja-no-metaverso-possibilidades-e-desafios-de-novas-experiencias-da-fe-entrevista-especial-com-moises-sbardelotto
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santo do mês

Pertencente a rica e honrada família foi di-
ácono viúvo, Papa e seu filho também se 
tornou Papa santo sob o nome de Silvério, 

eleito em 514. A ele pertence a honra de ter acaba-
do com o cisma de Acácio — afirma que em Jesus 
Cristo existe uma única natureza unida — mediante 
a confissão de fé que leva seu nome: “A Fórmula do 
Hormisdas”. Este documento, lembrado ainda pelo 
Concílio Vaticano I, é uma das provas mais contun-
dentes da autoridade que se atribuía ao Papa nos 
seis primeiros séculos. Como bom promotor da paz, 
conseguiu que no Ocidente fossem respeitados pe-
los novos povos os direitos da Igreja. Hormisda en-
carregou a Dionísio, o Pequeno, astrônomo e abade 
de um monastério romano, de estabelecer como o 
primeiro ano da Era Cristã aquele do nascimento de 
Jesus. Morreu a 6 de agosto de 523.

No mesmo ano de sua morte, teve ainda a con-
solação de ver cessar a perseguição das Igrejas da 
África e os bispos africanos, relegados à Sardenha, 
voltarem livremente às suas dioceses sob o novo 
rei Hilderico.

Fonte: www.fatima.org.br

Santo Hormisda 6
ago

Com 19 anos de idade Santa Clara de Assis fu-
giu de casa rumo a igreja de Santa Maria dos 
Anjos, onde São Francisco de Assis a aguar-

dava junto de seus frades. Santa Clara de Assis fi-
cou conhecida por ser a primeira mulher a se entu-
siasmar pelo ideal de São Francisco de Assis, logo 
rumou a um mosteiro beneditino para conhecer e 
viver uma vida comunitária. E após este período foi 
colocada pelo próprio São Francisco no mosteiro de 
São Damião para formar outras mulheres da Ordem 
Segunda Franciscana, chamadas futuramente de 
Clarissas. 

Em 1216 Santa Clara introduziu em sua Ordem 
as regras beneditinas e o título de abadessa, mas 
manteve o carisma franciscano. No ano de 1224,  
Santa Clara ficou doente e aos poucos foi definhan-
do. De sua cela, através de visões, acompanhou o 
funeral de Francisco. Por essas visões que pareciam 
filmes projetados numa tela, Santa Clara é conside-
rada padroeira da televisão e de todos seus profis-
sionais. Santa Clara morreu no ano de 1253 e ape-
nas dois anos após sua morte foi proclamada Santa.

Fonte: https://santuariodiocesano.com.br

Santa Clara 
de Assis

11
ago

https://www.fatima.org.br/santo-do-dia/santo-hormisda-papa/
https://santuariodiocesano.com.br/santa-clara-de-assis-padroeira-da-televisao/
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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

A Pastoral do Dízi-
mo tem dois papéis 
muito importantes 

em uma igreja. O primeiro 
deles é de um papel mis-
sionário, onde desperta 
ou reforça junto aos cris-
tãos o desejo de se juntar 
a outros irmãos na solida-
riedade e na partilha, ati-
tudes concretas de amor. 
O segundo é o de relem-
brar que a igreja é a casa 
de Deus e de todos nós e 
que, para uma casa estar 
sempre disponível e aco-

lhedora, é necessário que 
haja investimento, seja 
ele financeiro, de serviço 
ou de amor.  

Um membro da pastoral 
do dízimo atua tanto nas 
celebrações (cadastro de 
dizimistas, recebimento de 
contribuições, vendas avul-
sas, prestação de contas) 
quanto na relação com os 
dizimistas (atividades para 
conscientização de dizimis-
tas, ações para aumento e 
manutenção de participan-

tes). O fundamental é saber 
que está servindo a Deus e 
se aproximando Dele. Qual-
quer pessoa pode partici-
par de uma pastoral, basta 
entender o propósito da 
pastoral e se entregar na 
missão de servir a Deus.

Para participar ou ob-
ter maiores informa-
ções, envie mensagem ao 
WhatsApp da secretaria 
– 11 99989-3290 ou para o 
email: dizimo.imaculada-
conceicao@gmail.com

Pastoral do Dízimo – Temos vagas!

pastoral

"Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. 
Fazer ou não fazer algo só depende de nossa vontade e perseverança!"  

VENHA SE JUNTAR A NÓS!
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Oração Mês Vocacional 
2022 

Ó Deus de infinita bondade, 
que sempre nos acompanhais 
em nossa caminhada sinodal, 
sede força e proteção para aqueles 
que realizam seu itinerário 
de discernimento vocacional.

Inspirados no projeto de vida 
de tantos santos e santas, 
possamos dar testemunho de fé, 
afirmando: “Eu vi o Senhor!”

Configurai nossos corações 
a Cristo Bom Pastor, 
a fim de que nossos propósitos e ações 
possam sempre indicar que: “Cristo Vive! 
Somos suas testemunhas.”

Que o Espírito Santo nos ilumine 
e que, em nossa missão evangelizadora, 
saibamos transbordar de afeto, ternura e compaixão.

Olhai e acompanhai vossos filhos e filhas, 
para que, a exemplo de nossa querida Mãe Maria,
tenhamos a sensibilidade de nos colocar 
à disposição da promoção de uma cultura vocacional 
na Igreja e na sociedade.

Isto vos suplicamos, ó Pai, 
por intermédio de vosso Filho Jesus Cristo, 
na unidade do Espírito Santo. AMÉM.

cnbb.org.br/sav-pv - @SAVPVnacional - #MêsVocacional22
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social

O Projeto Taekwondo é um sucesso! No primeiro horário, 
temos os alunos menores e, em seguida, os adoles-
centes e adultos. Vejam os pacotes de alimentos não 

perecíveis que foram arrecadados em 16 de julho: duas cestas 
básicas e cobertores. Essas doações acontecem todo primeiro 

sábado de cada mês; são doações dos alunos e ex-alunos cujas 
famílias continuam contribuindo. Esse é um dos objetivos que 
alcançamos com o Projeto Taekwondo: trabalho com o corpo e 
tomada de consciência das dificuldades que acontecem na so-
ciedade em que vivemos. Informações na Secretaria Paroquial.

Taekwondo da Imaculada



PALAVRA DO PAPA

"Não tenham medo de caminhar juntos valorizando as diferenças. Valorizar o 
exemplo e a experiência daqueles que dedicam seu tempo ao serviço dos outros 
nos incentiva a repensar nosso modo de vida, nossas relações, a organização de 
nossas sociedades e, acima de tudo, o sentido de nossa existência. Mas, sobretudo, 
permite-nos redescobrir a importância de nos sentirmos convidados a fazer parte 
desses diálogos de amizade social. Em diálogo com o outro, qualquer que seja sua 
origem, podemos abrir janelas, recuperar horizontes e encontrar criativamente a 
melhor maneira de viver juntos."

(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
Antonio Morse Telles 
Benedicto Irismar Sachs 
Benita Avabal Bermejo 
Carmelúcia Maria Marques 
Catarina Alves de Carvalho Neta  
Clarice  Alves de Macedo Schneider 
Daniel Augusto Camilo de Figueiredo 
Debora Cristina Pires de Miranda 
Deise Bárbara da Silva 
Eliete Garcia da Silva 
Fernanda Santos 
Gabriel Leal Duarte 
Gilberto Mastrobuono 
Jeanine Penteado 

José Paulo de Lima 
Lorenzo Schwanz 
Márcia Martins 
Maria Imaculada Moreira Martins 
Marlene Dias Ferreira 
Marta Rosa Parise 
Mayara Amelia Melo 
Neide Esposito 
Rubens Machado  
Sara Medeiros de Oliveira 
Sônia Maria Soares da Silva 
Terezinha de Almeida 
Waldemar Apude

Tente encontrar o máximo de nomes 
bíblicos no menor tempo possível.

As palavras estão escondidas na horizontal, 
vertical e diagonal, sem palavras ao contrário.

CAÇA-PALAVRAS

CLIQUE 
e 

CURTA

diversão

BARNABÉ
DAVI
ESTER
JACÓ
JESUS

JONAS
JOSÉ
MARIA
PAULO
RUTE

SALOMÃO
SANSÃO
SAUL
TABITA
 ZAQUEU

Quiz Bíblico - Curiosidades: https://bit.ly/3OPuEc0 
Quiz Bíblico - Milagres:  https://bit.ly/3zHIkBv 
Quiz Bíblico - Xarás da Biblia: https://bit.ly/3zhtTTe

https://www.facebook.com/watch/imaculadaipiranga.org/
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2022-07/papa-francisco-prefacio-dialogos-fraternos-ministerio-argentina.html
https://www.facebook.com/watch/imaculadaipiranga.org/
https://bit.ly/3OPuEc0
https://bit.ly/3zHIkBv
https://bit.ly/3zhtTTe

