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principal

“Pátria amada, Brasil: 200 anos de Independência?!”

Queridas irmãs, queridos irmãos:

Setembro é um mês muito significativo! Inicia-se a primavera... a 
natureza renasce, os jardins floridos renovam nossa esperança, as 
temperaturas começam a subir e a dinâmica da vida se fortalece. No 
Brasil e, de modo particular, em nosso bairro do Ipiranga, temos o 
toque especial da memória da independência civil do Brasil de Por-
tugal. Neste ano de 2022 celebramos 200 anos desse importante 
evento histórico que ainda deve-se ser fortalecido e renovado, de-
mocratizado e ampliado. Nosso Brasil, uma nação jovem que, pelo 
trabalho sacrificado de seus filhos e filhas, teimosamente deseja 
ocupar um lugar reconhecido no plano das relações latino-america-
nas e mundiais.  Nós, enquanto brasileiros (as) temos muito a con-
tribuir e a nos enriquecer com o amadurecimento de nossa demo-
cracia, na promoção da justiça e da paz!! Mês da Bíblia! Neste ano, a 
CNBB nos propõe o estudo e meditação do livro de Josué. Convido e 
exorto nossos paroquianos a participar da semana bíblica promovi-
da pela Região Episcopal Ipiranga (ver a divulgação na pág. 16 des-
ta edição). Conhecer as Escrituras Sagradas, abrir o coração para o 
ensinamento da Palavra de Deus, é um belo percurso de conversão, 
na graça de vivermos nosso discipulado missionário.  E por falar em 
vocação missionária, renovo meu chamado a orar pelos (as) agen-
tes da Infância e Adolescência Missionária (IAM) de nossa paróquia. 
Ao longo deste mês, divulgaremos a proposta da IAM. E no dia 1o de 
outubro, mês missionário, iniciaremos as atividades com os primei-
ros grupos. Queremos despertar o espírito missionário nas crianças, 
adolescentes, jovens e famílias. Ajudem-nos ativamente para que o 
mandato missionário de Jesus Cristo se realize em nossa paróquia 
e formemos uma nova geração de cristãos que experimentem um 
amor especial pela missão! Vem Espírito Divino! Impulsiona-nos na 
alegria da missão, amém!

Pe. Boris A. Nef Ulloa
Pároco
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Ipiranga em festa

O Museu do Ipiranga acelerou as obras de revitalização para voltar 
a receber visitantes após cerca de nove anos fechado. Depois da 
reforma concluída, o museu terá duas amplas entradas, bilheteria, 

um auditório para 200 pessoas, espaço educativo, café, loja e sala de 
exposição temporária. Com isso a área total construída terá o dobro do 
que tinha anteriormente e oferecerá total acessibilidade por elevadores 
e escadas rolantes e um novo sistema de ar-condicionado. O jardim fran-
cês em frente ao edif ício está sendo totalmente transformado com novo 
paisagismo, restaurante, infraestrutura para food bikes, modernização 
da iluminação pública e vias de acesso, equipamentos de acessibilidade 
e reativação da fonte central.

De acordo com o governo de São Paulo, o Museu do Ipiranga é um patri-
mônio histórico tombado nas três esferas de governo. Construído entre 
1885 e 1890, está situado dentro do complexo do Parque Independência, 
no ipiranga. Concebido originalmente como um monumento à Indepen-
dência, foi declarado sede do Museu do Estado em 1895 e, desde 1963, é 
administrado pela Universidade de São Paulo.

Como a data comemorativa foi escolhida
Você sabia que já existiram duas datas para a comemoração da Indepen-
dência do Brasil? O 7 de setembro, quando a independência foi de fato 
proclamada, e o 12 de outubro? D. Pedro I proclamou a independência em 
7 de setembro de 1822, isso todos os brasileiros já sabem. Mas, na época, 
não. Com a dificuldade de propagação das informações pelo gigantesco 
território nacional, a maioria das pessoas não ficou sabendo disso no 
dia, nem sequer no próprio mês de setembro.

A população em geral só ficou a par das boas-novas em 12 de outubro do 
mesmo ano, data do começo do reinado de Dom Pedro I como imperador 
do Brasil e também o dia do aniversário de 24 anos dele.  Isso mesmo, 
quando proclamou a Independência, ele era muito jovem, tinha apenas 23 
anos. Quando Dom Pedro I abdicou do trono em nome do filho, em 1831, 
para voltar a Portugal, não fazia mais sentido comemorar sua coroação 
de 12 de outubro. A ideia então era passar a celebração para o dia 2 de 
dezembro, data de nascimento de Dom Pedro II. Mas, como na época ele 
era um menino de apenas 6 anos, que não assumiu o poder de fato, a data 
não pegou. Foi só aí que o 7 de setembro retomou a força e se consolidou 
como o Dia da Independência do Brasil.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Xxxxxxxxxxxxxxx
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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 setembro

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 abolição da pena de morte
Para que a pena de morte, que atenta contra a inviolabi-
lidade e a dignidade da pessoa, seja abolida nas leis de 
todos os países do mundo.

pastoral

Hora Santa do Apostolado da Oração

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

Tema do mês:
QUAL A DIFERENÇA ENTRE 

FÉ E ESPIRITUALIDADE?
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A Eucaristia e a Palavra de Deus
C omo já vimos o Catecismo da Igreja Católica ressalta 

que a “Eucaristia é a fonte e o ápice da vida eclesial”, 
ou seja, nutrindo-nos da Eucaristia podemos avançar 

na santidade a qual todos somos chamados, afinal, todos os 
fiéis cristãos de qualquer estado ou ordem são chamados à 
plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade (CIC 2013).

A mesma generosidade de Deus que nos enviou seu Filho 
Único para morrer por nós oferecendo-se na Eucaristia tam-
bém nos dá outra fonte de nutrição: a sua Palavra. A cada 
celebração Eucarística contemplamos e refletimos sobre os 
textos das Sagradas Escrituras na Liturgia da Palavra con-
tando com a ajuda do sacerdote por meio da Homilia. 

Mas não podemos ficar apenas na experiência litúrgica 
dominical. Somos convidados a nutrir-nos diariamente na 
graça da Palavra de Deus e uma boa maneira de se fazer 
esta experiência é introduzir a Sagrada Escritura na nossa 
oração pessoal cotidiana.

Um método ensinado pela Igreja que tem produzido muitos 
frutos ao longo da história é conhecido como Lectio Divi-
na ou Leitura Orante. Trata-se de um método simples que 
nos permite rezar com a Sagrada Escritura observando os 
seguintes passos:

1. Leitura: primeiramente leio a Palavra de Deus procuran-
do estar atento a todos os detalhes do texto podendo grifar 
alguma palavra na Bíblia ou copiar trechos em um caderno;

2. Meditação: em seguida reflito sobre o que o texto diz 
para mim de forma pessoal;

3. Oração: então, pela graça do Espírito Santo e à luz do 
texto sagrado, sou levado a louvar, suplicar ou ofertar a 
Deus a minha vida em oração; 

4. Contemplação: por fim sou convidado a contemplar 
o efeito da Palavra de Deus em mim e na minha caminhada 
de santidade.

Acreditemos portanto no poder da Palavra e aprendamos a 
rezar com a Bíblia! Deixemos que a Palavra nos ensine a sa-
bedoria de Deus. Com ela busquemos a graça da Eucaristia 
na sua completude. Nunca nos esqueçamos que Aquele que 
nos espera na Eucaristia nos disse que “não só de pão vive o 
homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus 
(Dt 8, 1-3 e Mt 4, 4).

evangelização

Comunidade Emanuel
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A importância da disciplina 
na infância 
A mente é maravilhosa

A importância da disciplina 
na sua vida pessoal e 
profissional  
Marcus Marques 

A o iniciarem juntos um projeto, um sábio mentor disse ao seu discípulo: 
“Você precisará de três itens básicos para conseguir chegar ao nosso ob-
jetivo”. E o aprendiz, perguntou: “Quais são?”. Ao que o mestre respon-

deu: “Disciplina, disciplina e mais disciplina.” Podemos dizer que esse discípulo 
somos todos nós e esse sábio são todas as pessoas que buscam chegar onde 
querem, pois não há na história pessoas bem-sucedidas que não tenham con-
quistado suas metas sem terem o mínimo de disciplina e esforço.

Nosso Maior Mestre e Senhor Jesus Cristo veio nos ensinar que através também 
da disciplina é que conquistaremos a Salvação, ou seja, o que o mundo nos dá 
é imediato, provisório e ilusório ao passo que Ele nos reservou, se fizermos por 
merecer, obedecendo a vontade do Pai e seus ensinamentos, recebermos algo 
muito mais duradouro e valioso, a vida eterna. No início de tudo, Deus também 
alertou Adão e Eva para a obediência em relação à árvore proibida, avisando das 
consequências da indisciplina. (Gn 2, 17) 

Na psicologia a autodisciplina é uma qualidade adquirida que confere o auto-
controle, organização pessoal e autodeterminação para rejeitar ou aceitar ações 
que aproximem o indivíduo de um objetivo.

Ao contrário do que alguns pensam, ter disciplina não nos priva das coisas boas 
da vida, e sim nos permite aproveitá-las. Disciplina tem a ver com ordem, não 
aquela  repressora, mas construtiva, porque representa comprometimento pes-
soal. Faça como os grandes líderes, projete sua mente para o futuro  e visualize 
as gratificações que você pode receber ao ser disciplinado, e quem sabe até tor-
nar a sua mentalidade mais engajada. A vida é curta, melhor aproveitá-la, mas a 
eternidade é longa, melhor se preparar para ela. 

Disciplina, desde quando? Desde sempre!
coluna

Disciplina, a base 
para o sucesso
 José Roberto Marques

Ser Disciplinado 
Professor Piccini 

Versículos sobre disciplina
Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua 
repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim 
como o pai ao filho a quem quer bem. - (Provérbios 3:11,12)

O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escu-
ta a repreensão adquire entendimento. - (Provérbios 15:32)

Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para 
não sermos condenados com o mundo. - (1 Coríntios 11:32)

Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas 
sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para 
aqueles que por ela foram exercitados. - (Hebreus 12:11)

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

CONCLUSÃO:
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O  QUE É UMA FAMÍLIA?
O conceito de família perante a sociedade consiste no 

núcleo social formado por um conjunto de pessoas 
que possuem grau de parentesco ou laços afetivos 

e vivem na mesma casa formando um lar. Associado a tal 
fato, podemos ter ou não a presença de descendentes (fato 
muito menos comum atualmente). Mas, como é a defini-
ção de família perante Deus? Trata-se do melhor lugar para 
aprendermos a amar um ao outro da forma que Ele ama 
cada um de nós.

Fazendo uma breve analogia, a família é a célula da sociedade, 
a nossa igreja doméstica. A qualidade das relações familia-
res influencia diretamente no crescimento das crianças. Logo, 
amor, respeito, honestidade e perdão são valores fundamen-
tais os quais devem ser repassados às mesmas.

De fundamental importância é o olhar e o cuidado com o 
aspecto espiritual dos indivíduos, parte da família e da fa-
mília como um todo. E para que isso seja possível é essen-
cial que a família tenha uma realidade espiritual, já que 
nós, seres humanos, somos corpo, alma e espírito! Ampu-
tados dessa parte, nosso caminhar nesse mundo torna-se 
incompleto, animalesco. Notamos muita falta de espiritua-
lidade dentro da família atualmente… Provavelmente rela-
cionada com mudanças as quais a sociedade vem sofrendo 
ao longo do tempo. Poderíamos citar centenas de mudan-

ças, mas dentre as principais temos a violência, perda dos 
valores morais presente nos relacionamentos superficiais, 
a era digital traduzindo o mundo das “aparências” e o en-
fraquecimento do diálogo familiar. 

A solução para caminhar por esse “vale escuro” encontramos 
na Palavra de Deus: “com os olhos fixos em Jesus” e, assim, 
“construindo a casa sobre a rocha”, busquemos a virtude, a 
imitação de Cristo! E inspirados pelo Espirito Santo, podere-
mos viver a beleza da família com todas as suas dificuldades 
e desafios. E a entender que a graça da vida em família está 
justamente nas diferenças entre cada membro. Oportunidade 
de amar e doar-se conforme suas possibilidades (conforme 
“os talentos recebidos” ou ainda “cedo ou tarde, conforme for 
convidado a trabalhar na vinha”).

Somos chamados também a olharmos e acolhermos a fragili-
dade de cada um (próprias do ser humano) a descobrirmos o 
Amor de Deus por nós!

Coragem! Vivamos com fé esta vocação para a qual fomos cha-
mados: de sermos família! E se, com a Graça de Deus, conse-
guirmos vivê-la poderemos gozar, ainda neste tempo, de lam-
pejos da alegria e amor que teremos na eternidade!

pastoral

Daniela Moser Carlini Maeda e Fernando Henrique Maeda
Pastoral Familiar 
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Nunca se falou tanto da urgente liberdade como nos 
dias de hoje. Por conta disso se exibem, escrevem 
e falam sem limites ou censuras e se justificam 

pela vocação que foi lhes dada. Podemos, graças a nos-
sa inteligência, escolher e dar asas às nossas vontades. 
Deus, porém, em sua infinita misericórdia, dá a cada uma 
segunda e definitiva chance de liberdade por meio de 
Jesus Cristo para realizar a nossa real vocação. 

Se irmos em busca do significado mais amplo de vocação 
encontraremos que vem do Latim “vocatio” que significa 
ter uma inclinação ou tendência para uma determinada 
atividade, carreira ou profissão. Porém, para nós cristãos 
empreendedores, sabemos que esta vocação se traduz 
muito mais que isto, é um chamamento, uma convocação, 
que por meio do Espírito Santo vem, nos inspira e o mais 
importante: nos mostra o caminho a seguir. No tempo 
certo se faz o milagre da renovação. Por isso, Levante-
-se! Sem qualquer timidez ou vergonha para assumir, a 
sua vocação deverá contribuir na construção do Reino de 
Deus pelo anúncio da Boa Nova com poder. Não esqueça 
da força da oração e do bom exemplo, em todo tempo e 
lugar, para com a devida responsabilidade, levar à frente 
a Missão de Amor que o próprio Jesus anunciou.

Portanto amados irmãos em Cristo, lembremos das Sagra-
das Escrituras a todo tempo pois ela será para todos nós, 
empreendedores da vida, a bússola orientadora.

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

Vocação... 
Para tudo há um tempo...

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 

Abandona-te, 
em silêncio, 
ao Senhor, 
e põe NELE 
a sua confiança. 
(Salmo 36)

Deus é para nós 
refúgio e força, ... 
(Salmo 46)
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pastoral

Nas palavras do Cfd. Renato Lima, Presidente Geral da 
Sociedade de São Vicente de Paulo, fazer parte de 
uma Conferência Vicentina é um magnífico presente 

de Deus. É lá que podemos praticar a bela fé católica, fazer 
amigos sinceros, conhecer pessoas novas, ajudar a quem 
precisa e aprimorar nossa condição espiritual. Só há be-
nefícios para quem dela participa, pois nos tornamos cris-
tãos melhores ao buscar uma sociedade mais justa, frater-
na e solidária. Também os socorridos são extremamente 
favorecidos, ao receberem uma mão amiga nos momentos 
de sofrimento e desespero. Além das obras assistenciais, 
a ação vicentina acontece no âmbito das Conferências, que 
são pequenas comunidades formadas por homens (confra-
des) e mulheres (consócias), que se reúnem, semanalmen-
te, para crescerem na espiritualidade e servir ao próximo. 
É na Conferência que os vicentinos meditam se estão real-
mente vivendo, com devoção e entrega: o gesto evangélico 
de ajudar aos irmãos que vivem em situação de pobreza 
(material, moral, psicológica ou espiritual).

As Conferências são “comunidades de fé” porque levam 
a Palavra de Deus para fora (momento das visitas junto 
aos assistidos) e para dentro (reuniões semanais) da en-
tidade, valorizando a vida sacramental e a participação 
ativa na Igreja. Cada vicentino, em todas as reuniões, 
aperfeiçoa a vida interior por meio das leituras espirituais 
que preenchem o espírito e renovam o olhar sobre a fé. 
Além da reunião, há ainda os retiros e eventos espiritu-

ais promovidos pelos Conselhos que oferecem inúmeras 
oportunidades de desenvolvimento na fé. Portanto, fica 
claro que as Conferências são comunidades autênticas de 
fé, a serviço dos irmãos. As Conferências são, por nature-
za, “comunidades de caridade”, pois a razão principal da 
existência da Sociedade de São Vicente de Paulo – e dos 
demais ramos vicentinos – é a prática da caridade inte-
gral, baseada nos Evangelhos e no amor de Cristo. Assim, 
as Conferências são o lugar ideal para se praticar a ca-
ridade e o amor, entre nós, vicentinos e com os neces-
sitados. Aqui na Paróquia Imaculada Conceição, estamos 
revigorando e reestabelecendo, a Conferência Sagrada 
Família que por muito tempo acolheu e assistiu famílias 
necessitadas na região, mas estava com sua missão inter-
rompida. Estamos socorrendo 5 famílias, com distribuição 
mensal de alimentos, roupas e o principal, a visita, que 
é a essência da missão da conferência Vicentina. Nossa 
missão agora, é atender mais famílias que estão passando 
por momentos difíceis e precisam de ajuda!

As reuniões semanais da conferência SAGRADA FAMÍLIA, 
são realizadas nas dependências da paróquia, aos sába-
dos, ás 15 horas. Juntem-se a nós nessa REDE DE CARIDA-
DE. Procure por nós nas missas (domingos ás 10h30) ou na 
secretaria paroquial. 

Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo!

Conferência vicentina: uma comunidade 
de fé, esperança e caridade
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Meu nome é Kátia Valença, hoje estou como coordena-
dora na Pastoral da Acolhida e gostaria de contar em 
poucas palavras como ela me acolheu. Quando che-

guei na Paróquia Imaculada Conceição em dezembro de 2021, 
vinda de outra igreja juntamente com o Frei José Maria, fui 
muito bem acolhida pela Cristiane de Lima Quadros, a nossa 
maestrina, a qual me apresentou ao Pároco Padre Bóris que 
também foi muito acolhedor e chegou a dizer que a Cris havia 
me pescado. Este gesto de acolhimento cheio de carinho fra-
terno pela Cris, mudou o meu jeito de querer participar mais 
dos acontecimentos dentro da nossa igreja, de ganhar novos 
conhecimentos e fazer novos amigos. Hoje tenho a certeza de 
que fui chamada e que uma boa ACOLHIDA faz toda a diferen-
ça dentro de uma comunidade cristã.

É uma sensação muito boa você ser cumprimentada por 
todos os fiéis dentro da igreja, de se sentir útil a ajudar as 
pessoas, seja esclarecendo algumas dúvidas ou simples-
mente dando informações. É exatamente esta sensação 
de bem estar que pretendemos que as pessoas sintam ao 
participar de uma pastoral dentro da igreja, seja qual for 
a pastoral. 

Estar presente nas missas, receber os paroquianos, dar um 
bom dia, oferecer o álcool gel, o folheto da santa missa e 
desejar uma boa celebração faz parte da nossa Pastoral 
da Acolhida. Hoje contamos com um grupo AINDA pequeno, 
mas muito empenhado no compromisso de ACOLHER. Não 
tenham medo, não pensem que servir a Deus vai tomar o 
seu tempo no dia a dia, na semana ou no mês. Servir a Deus 
é demonstrar o verdadeiro amor, é querer estar sempre com 
ele, é se sentir muito bem, é se envolver com a comunidade 
e querer ajudar de alguma forma.

 Gostaria de fazer um convite a todos os paroquianos da 
Imaculada Conceição para que nos procurem nas missas, 
vamos fazer a diferença e aumentar o número de pessoas 
que estão dispostas a receber os nossos fiéis com muito 
amor na casa do Pai. Vamos convidar familiares e amigos 
para participarem das nossas missas diárias, aos sábados 
e nas missas dominicais. Com certeza o Padre Boris e o 
Padre Rodrigo ficarão muito felizes em recebê-los e a pas-
toral da acolhida também.

Sejam todos bem vindos à PASTORAL DA ACOLHIDA.

Pastoral da Acolhida: uma missão!

pastoral
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comemoração

San Gennaro é um santo italiano conhecido no Bra-
sil como São Januário. Viveu no final do século III, 
época do imperador Diocleciano, um dos mais cru-

éis perseguidores dos cristãos. Por suas atitudes de fé 
e caridade, ainda jovem foi conduzido ao cargo de Bispo 
de Benevento, cidade próxima de Nápoles. Bispo  e  már-
tir  cristão, venerado como  santo  pela  Igreja Católica e 
Ortodoxa tem seu dia comemorado no dia 19 de setem-
bro data de sua condenação à morte por decapitação. 
A condenação aconteceu no início do século IV de forma 
tumultuada. Conta-se que Gennaro e alguns cristãos foram 
jogados na arena para serem devorados por leões ferozes. 
Entretanto, os animais chegaram perto de suas vítimas 
de forma dócil e começaram lamber os pés do santo. Isto 
irritou o responsável pelas execuções o qual tirou a ali-
mentação dos animais por vários dias. Mesmo assim o car-
rasco viu que não conseguiria o seu intento pois os leões 
não atacavam e optou pela decapitação de San Gennaro. 
Segundo a tradição, uma porção do sangue do santo foi 
recolhida após sua morte em duas ampolas e é preserva-

do até hoje na Catedral de Nápoles, cidade que tem como 
padroeiro San Gennaro. Três vezes por ano, especialmente 
no dia 16 de setembro ocorre o chamado "milagre", que con-
siste na liquefação do sangue, que passa do estado sólido 
ao estado líquido. Se o milagre não se realiza fatos horrí-
veis podem acontecer. Então os devotos convencem-se de 
que a demora se deve aos seus pecados e iniciam então, 
sem cessar, orações penitenciais, como o salmo 50 "Mi-
serere" o mais contundente de pedido de piedade a Deus. 
Quando o milagre acontece, o Clero entoa um solene  Te 
Deum, a multidão grita vivas, os sinos tocam sem parar e 
Nápoles se transforma numa cidade jubilosa. Festas são 
celebradas em vários lugares do mundo com destaque, é 
claro, da culinária italiana incluindo as típicas canções na-
politanas como O Sole Mio, O Marinariello e La Riginela. Em 
São Paulo, Capital, no bairro da Mooca na Igreja de São Ja-
nuário, o mês de setembro é comemorado com muita festa. 
São Januário, rogai por nós.

O milagre de San Gennaro

João Aparecido da Luz 
Advogado, escritor e  cronista de viagem - Brasill
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ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066

santo do mês

Nascida em Palermo, em 1125, viveu por alguns 
anos na corte de Rogério II, rei da Sicília, sen-
do seu pai Sinibaldo, descendente de Car-

los Magno. Aos quatorze anos, a Santíssima Virgem 
apareceu-lhe e aconselhou-a a deixar o mundo. Ro-
sália foi então viver numa gruta no monte Quisquita 
durante alguns meses, e depois foi para o cimo do 
monte Pellegrino onde acabou por escolher este lu-
gar até o fim de sua vida como lugar de retiro. Du-
rante seus últimos dezesseis anos de vida, Rosália 
levou uma vida de dura penitência sendo alimentada 
miraculosamente pela Eucaristia. Morreu no dia 4 de 
setembro de 1160. No Século XVII foram encontrados 
os restos mortais de Santa Rosália, mas os ossos 
recolhidos em uma gruta escavada entre as rochas 
não traziam inscrição. Em 25 de agosto de 1624, qua-
renta dias após a descoberta dos ossos, dois pe-
dreiros acharam, numa gruta, uma inscrição latina 
muito rudimentar que dizia: “Eu, Rosália Sinibaldi, 
filha das rosas do Senhor, pelo amor de meu Senhor 
Jesus Cristo, decidi morar nesta gruta de Quisquina, 
confirmando assim as tradições orais da época.

Fonte: santo.cancaonova.com

Santa Rosália 4
set

F irmino nasceu na cidade de Pamplona, Espa-
nha, em meados do século III. Antes de se tor-
nar sacerdote, suas pregações já eram muito 

apreciadas pelos cristãos. Seu grande conhecimen-
to sobre as verdades da fé cristã fez tanto sucesso 
que foi eleito bispo, pelo povo. Por isso, Firmino re-
cebeu o sacramento da ordem e a sagração episco-
pal em Toulouse. Seu apostolado tinha o firme pro-
pósito de colocar um fim às trevas do paganismo, 
muito presentes naquela região. 

Suas peregrinações foram incansáveis nas cida-
des da França como Angers, Auvergne, Age, Beuvais 
e Amiens, onde conseguiu a conversão de muitos 
pagãos à fé de Jesus Cristo. Inserido numa época de 
muitas perseguições contra os cristãos, a fé de Fir-
mino despertou a ira dos opositores pagãos, como 
o governador Valério que desejava que o povo vol-
tasse para suas práticas pagãs. Desse modo, man-
dou prender e decapitar São Firmino sem julgamen-
to. Morreu no ano 290. 

O derramamento de sangue do mártir fortaleceu 
ainda mais a Igreja na França.

Fonte: santo.cancaonova.com

São Firmino 25
set
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ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066

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

O Vaticano autorizou o processo de 
beatificação do padre Cícero Ro-
mão Batista na Igreja Católica. O 

bispo da Diocese do Crato, Dom Magnus 
Henrique Lopes, confirmou a informação 
durante missa realizada em agosto, no 
Largo Capela do Socorro, em Juazeiro do 
Norte, interior do Ceará.

“Queridos filhos e filhas da Diocese do 
Crato, romeiros de todo o Brasil, é com 
grande alegria que eu vos comunico 
nesta manhã histórica que recebemos 
oficialmente da Santa Sé, por determi-
nação do santo padre, o Papa Francisco, 
uma carta do dicastério para a causa 

dos santos, datada do dia 24 de junho de 
2022”, disse o bispo. O Vaticano atendeu 
ao pedido do bispo Dom Fernando Pani-
co, em 2015, e reconciliou o padre Cícero 
Romão Batista com a Igreja Católica. Por 
isso, com a reconciliação, não havia mais 
barreiras para a abertura do processo de 
beatificação do “santo popular”. 

Dom Magnus Henrique Lopes solicitou 
autorização da beatificação de padre Cí-
cero em carta entregue ao papa Francis-
co durante a visita ao Vaticano, em maio 
deste ano.

Vaticano autoriza início do processo 
de beatificação de Padre Cícero

pastoral

Fonte: www.metropoles.com
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Para comemorar o Bicentenário da Independência do 
Brasil, a prefeitura de São Paulo organizou mais de 50 
atividades, espalhadas por mais de 200 pontos da capi-

tal paulista, como parte do Projeto Vozes da Independência.   
No Ipiranga, as comemorações ocorrerão no conjunto histó-
rico do Parque da Independência. 

PROGRAMAÇÃO
Desfile Cívico-Militar. Será realizado em toda a extensão 
da pista central da Avenida Dom Pedro I, no bairro do Ipi-
ranga, das 8 às 12h30. A exibição será realizada em parceria 
com o Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e Força Aérea 
Brasileira e participação especial de militares como os Para-
quedistas Cometas, a Esquadrilha da Fumaça da Força Aérea 
Brasileira e a Cavalaria do Exército com o uniforme oficial 
dos Dragões da Independência.

Visita à exposição Representações da Nação, ao Mo-
numento à independência e à Cripta Imperial. De 7 de 
setembro de 2022 a 4 de agosto de 2024, de terça a domingo, 
das 9h às 17h, com visitas educativas agendadas (educativo-
museudacidade@gmail.com) disponíveis a partir do dia 13 de 
setembro, pelo site. Entrada franca.

Espetáculo “Vozes da Independência”. Acontece às 15h 
do dia 7 de setembro e tem um grande elenco, liderado por 
Caco Ciocler como D. Pedro I. A Sociedade Escola de Samba 
Imperador do Ipiranga faz uma participação especial. Várias 
intervenções artísticas irão acontecer no Parque.

Museu Paulista (Museu do Ipiranga). Reabre as portas 
no dia 8 de setembro para o público em geral, com visitas 

educativas agendadas (educativomuseudacidade@gmail.
com). No dia 7, a abertura é simbólica para trabalhadores da 
obra de recuperação e ampliação do prédio e para crianças 
de escolas públicas.

Casa do Grito. Exposição da Independência ao Grito, Histó-
ria de uma casa a pau-a-pique. A exposição é permanente de 
terça a domingo, das 9h às 17h. Entrada franca.

Vozes do Ipiranga. Experiência cênica imersiva em áudio 
3D onde o público se torna personagem central da obra, dis-
ponibilizada de forma permanente e gratuita no Parque da 
Independência. Abertura no dia 7 de setembro.

Projeto de Monumenta. Utilizando recursos de realidade 
aumentada, ao direcionar o celular para as maquetes reuni-
das na Casa do Grito e distribuídas no Parque da Independên-
cia o público poderá vivenciar uma experiência “gameficada”, 
visualizando as obras em 360o. Parque da Independência, a 
partir de setembro.

Música no Parque. Shows de Daniel, Fafá de Belém, Criolo 
e Margareth Menezes, serão apresentados no Parque da In-
dependência, além de orquestra de jazz e no dia 8/9: Apre-
sentação da SP Companhia de Dança, SP Big Band, Orquestra 
Jazz, Sinfônica; dia 9/9: SP Companhia De Dança, SP Big Band, 
Orquestra Jovem Com Almir Sater & Gabriel Sater; dia 10/9: 
SP Companhia De Dança, SP Big Band, Orquestra Funmilayo 
Com Xênia França E Luedji Luna; e dia 11/9: Banda Sinfônica 
Da Polícia Militar e Geraldo Azevedo e a Orquestra Do Estado 
De São Paulo – Osesp.

Para mais detalhes CLIQUE AQUI

Feriado de 7 de setembro: 
comemoração especial

comemoração
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CARDEAL ODILO SCHERER COMEMORA 73 ANOS
No dia 21 o Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metropolitano de São Paulo, come-
mora seu 73o aniversário , e nós da Paróquia Imaculada Conceição do Ipiranga desejamos 
um feliz aniversário, cheio das bênçãos de Deus e com a intercessão de Nossa Senhora.

Clique na foto abaixo e conheça um pouco de sua trajetória de vida

PEDALANDO 
PELO IPIRANGA
Agradecemos a todos que 
no mês de agosto ajudaram 
a nossa paróquia na compra 
da Rifa da Cesta do Dia dos 
Pais e na rifa de uma bicicle-
ta cujo objetivo é arrecadar 
recursos para as obras de 
manutenção da paróquia. 
Parabéns ao Sr. Blas Alonso 
Seguro, que foi o ganhador 
da Rifa da Bicicleta e já está 
usufruindo de seu novo bem.
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SETEMBRO: MÊS DA BÍBLIA
Setembro foi escolhido pelos Bispos do Brasil como o Mês 
da Bíblia em razão da festa de São Jerônimo, celebrada no 
dia 30. Ao celebrar o Mês da Bíblia, a Igreja nos convida a 
conhecer mais a fundo a Palavra de Deus, a amá-la cada vez 
mais e a fazer dela, a cada dia, uma leitura meditada e reza-
da. Comece lendo online: https://www.bibliacatolica.com.br/

8 DE SETEMBRO
NATIVIDADE DE NOSSA SENHORA
Nessa data é comemorado o dia de sua vinda para este mun-
do, pois Deus começa a pôr em prática o Seu plano eterno. 
Era necessário que se construísse a casa, antes que o Rei 
descesse para habitá-la. Esta “casa”, que é Maria, foi cons-
truída com sete colunas, que são os dons do Espírito San-
to. Sem dúvida, para nós como para todos os patriarcas do 
Antigo Testamento, o nascimento da Mãe é razão de júbilo, 
pois Ela apareceu no mundo: a Aurora que precedeu o Sol da 
Justiça e Redentor da Humanidade.

Nossa Senhora, rogai por nós!
Fonte: santo.cancaonova.com

14 DE SETEMBRO
EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ
Encontrada por Santa Helena, a Santa Cruz foi roubada pelo 
rei persa Cosroe Parviz, durante a conquista da cidade Santa; 
e, a partir do século VII, comemora-se a recuperação da pre-
ciosa relíquia, pelo imperador Heráclio, em 628. Historiadores 

contam que o imperador levou a Santa Cruz às costas, desde 
Tiberíades até Jerusalém, onde a entregou ao patriarca Zaca-
rias, no dia 3 de maio de 630, tendo sido a Festa da Exaltação 
da Santa Cruz também a ser celebrada no Ocidente. Conheça 
mais clicando na foto abaixo

21 DE SETEMBRO
DIA DA ÁRVORE
Essa data tem por objetivo conscientizar a população sobre 
a importância dessa grande riqueza natural e é o momento 
oportuno para a reflexão a respeito do desmatamento e da 
importância da conservação dos recursos naturais e nos-
sa responsabilidade, especialmente sobre a Amazônia que 
apresenta-se aos olhos do mundo com todo o seu esplendor, 
o seu drama e o seu mistério. O Sínodo que se realizou em 
Roma em 2019, gerou o Documento Amazônia: novos Cami-
nhos para a Igreja e para uma Ecologia Integral. Leia mais em: 
https://www.vatican.va

22 DE SETEMBRO
INÍCIO DA PRIMAVERA
"A primavera é considerada por muitos a estação mais bo-
nita do ano. Isso se deve ao fato de que nela ocorre a flora-
ção de diversas espécies de plantas. As paisagens enchem-
-se de cores, deixando ruas, campos, parques e jardins com 
o aspecto alegre e vívido."

Veja mais sobre "Primavera" abaixo: 
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23 DE SETEMBRO
DIA INTERNACIONAL 
DA LINGUAGEM DE SINAIS
No Dia Internacional da Língua de Sinais são celebrados os 
esforços coletivos – comunidades surdas, governos e repre-
sentantes da sociedade civil – para reconhecer e promover 
as mais de 200 línguas de sinais nacionais diferentes em todo 
o mundo. No Brasil existe a Língua Brasileira de Sinais (Li-
bras) e a Língua de Sinais Kaapor Brasileira.

Você sabia?
Segundo o IBGE, em 2013, cerca de 2,2 milhões de pesso-
as (1,1% da população) possuíam deficiência auditiva. Essa 
incidência foi mais frequente entre as pessoas sem instru-
ção e com fundamental incompleto (1,8%) e no grupo de 60 
anos ou mais de idade (5,2%). Foi a única deficiência com 
resultados estatisticamente diferenciados por cor ou raça, 
em que brancos (1,4%) apresentam proporção superior a 
pretos (com 0,9%). Fonte: IBGE

Clique na imagem abaixo e assista à aula “História da edu-
cação de surdos: na Europa e nos EUA”, do curso de Libras da 
Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp): 

29 DE SETEMBRO
FESTA DOS SANTOS ARCANJOS 
MIGUEL, GABRIEL E RAFAEL 
A Igreja, guiada pelo Espírito Santo, herdou do Antigo Testa-
mento a devoção a esses três arcanjos, que são os protetores 
e os intercessores que vêm do Céu em nosso socorro. Eles re-
presentam a alta hierarquia dos anjos-chefes, o seleto grupo 
dos sete espíritos puros que atendem ao trono de Deus e são 
os mensageiros dos decretos divinos aqui na terra, “os espíri-
tos servidores, enviados a serviço daqueles que vão receber 
a salvação como herança”. (Hb 1,14). 

Conheça mais clicando na imagem abaixo: 
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diversão

T em como finalidade suscitar o espírito missionário 
universal nas crianças, desenvolvendo-lhes o pro-
tagonismo na solidariedade e na evangelização e, 

por meio delas, em todo o Povo de Deus: “Crianças aju-
dam e evangelizam crianças”. São crianças em favor de 
outras crianças. 

Primeiro encontro dia 1 de Outubro (sábado) às 14h30, 
para crianças de 6 a 11 anos. 

Informações e inscrições sempre aos finais da missa de 
sábado e domingo. Conheça mais clicando ao lado

Infância Missionária 
na Paróquia Imaculada 
Conceição: inscrições 
abertas

PROGRAMA DE VIDA
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Oração do Rosário: 
um “sim” à Maria
Maria nos pediu durante diversas aparições a oração do 
rosário. Depois, a Virgem assinalou: “Rezem o Rosário 
todos os dias para alcançar a paz no mundo e o fim da 
guerra”. O terço é a terça parte do rosário.
 
Rezar o terço é um sinal de devoção a Jesus e Maria. 
Por meio dessa oração, estabelecemos uma conexão 
íntima com Deus através do coração da Boa Mãe.  

O Papa Francisco disse: “Rezando, nós 
levamos tudo a Deus: os cansaços, 
as feridas, os medos, mas também 
as alegrias, os dons, os entes queridos… 
tudo a Deus. (…) Usem frequentemente 
este instrumento poderoso que é a 
oração do Terço, porque traz a paz 
aos corações, às famílias, à Igreja 
e ao mundo” 

Nossa Paróquia iniciou essa devoção 
percebendo a grande necessidade da 
oração para enfrentarmos os desafios 
que a pandemia trouxe a todos nós. 
O Terço Mariano acontece ao vivo, 
de segunda a sábado, sempre 
ao meio-dia, pelo Facebook da 
Paróquia Imaculada Conceição. 
Junte-se a nós nessa devoção.

Participe pelo Facebook 
de Segunda a Sábado 
às 12h.



PALAVRA DO PAPA

“A humildade não consiste em nos desvalorizarmos, mas naquele realismo 
saudável que nos faz reconhecer nosso potencial e também nossas misérias. 
Partindo precisamente de nossas misérias, a humildade nos faz desviar o 
olhar de nós mesmos e voltar nosso olhar para Deus, Aquele que pode fazer 
tudo e também obtém para nós o que não podemos ter por nós mesmos. 
A força dos humildes é o Senhor, não as estratégias, os meios humanos, 
as lógicas deste mundo”.

(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 setembro
Antonio Carvalho dos Reis Filho
Aurelino Matos Macedo
Camila Ribeiro 
Clara Regina Pedroso
Claudete Guido
Denis Erick Lundgrem
Estela Aparecida
Felipe Yamadera
Hugo do Nascimento
Ivone Ribeiro Klepacy

Manoel Fernandes 
Marcelo Siqueira dos Santos
Maria Lúcia do Nascimento
Maria Regina Millini
Mário Antonio de Assis
Neide Pieretti
Salvador Fagundes Russo
Silvana Ramos Névola
Solange Freire Faxina
Sônia Regina Romano Fonseca

No vocábulo “construir” se encerra um sen-
tido de positividade, a contribuição de um 
benefício, a abertura ao outro, a recipro-

cidade e a colaboração. A pessoa humana e seus 
direitos fundamentais devem estar no centro 
de todas as políticas, recordou Francisco, “sem 
se deixar arrastar por interesses questionáveis 
que enriquecem somente alguns poucos, que 
infelizmente são sempre os mesmos”.

O Pontífice expõe novamente o paradoxo da 
quantidade dos recursos que a terra oferece e 
a multidão de pessoas que padece a fome e é 
cruelmente fustigada pela pobreza. Na raiz deste 

paradoxo, estão as injustiças – injustiças cujos 
efeitos recaem também sobre o meio ambiente.

“A terra deve ser tratada com ternura, para não 
causar-lhe feridas, para não arruinar a obra que 
saiu das mãos do Criador. Quando isso não acon-
tece, a terra deixa de ser fonte de vida para a 
família humana. E isso é o que acontece em não 
poucas regiões do nosso planeta, onde a água 
está contaminada, o lixo se acumula, a deflores-
tação avança, o ar está viciado e o solo acidifica-
do”, constata com pesar o Papa Francisco.

Fonte: www.vaticannews.va

TRATAR O MEIO AMBIENTE COM TERNURA


