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principal

Queridas irmãs, queridos irmãos:

A Liturgia da Palavra é um momento muito especial na celebra-
ção da igreja católica. É o momento em que nos dedicarmos total-
mente a ouvir a Palavra de Deus, expressa na Sagrada Escritura. 
Assim, ter a honra de proclamar a Palavra de Deus nas celebrações, 
de forma a facilitar o entendimento e a compreensão de toda a 
comunidade, é também uma forma de proclamar o Evangelho de 
Jesus Cristo e incentivar as pessoas a seguirem à Jesus! Quantas 
vezes você já ouviu alguém dizer que tem dificuldade em ler a Bí-
blia, pois é muito longa ou de difícil compreensão? Uma boa leitura 
da Palavra, em uma missa, pode ser a motivação que faltava para 
despertar a curiosidade de um fiel em entender a Palavra de Deus. 
Esta curiosidade faz com que as pessoas que ouvem a Palavra che-
guem em casa e queiram ler mais sobre o livro ou o capítulo que 
foi mencionado na missa. Para o leitor, ao se preparar para a lei-
tura, também é uma oportunidade de explorar esta curiosidade e 
entender todo o contexto do trecho a ser lido, de forma a facilitar 
sua compreensão e a comunicação à comunidade. A participação 
nas celebrações também permite ao leitor desenvolver habilidades 
extremamente importantes na vida pessoal e profissional, como 
oratória, fala ao público e entonação da voz. Assim, sem perceber, 
quando servimos a Deus por meio da leitura da Palavra ainda nos 
fortalecemos para os desafios do nosso dia a dia. Qualquer pessoa 
pode se tornar um membro do grupo de leitores. Fazemos diversos 
workshops ao longo do ano e disponibilizamos sempre a possibili-
dade para cada um se habituar ao altar e ao ambão da Palavra. Mas 
já aviso: quem experimenta a graça de servir à Deus não consegue 
voltar atrás. Ainda, tenha certeza de que será muito bem recebido 
no grupo. Procure um leitor, os padres, os seminaristas, um mem-
bro da Pastoral da Acolhida ou mesmo a secretaria da paróquia e 
se ofereça! Não há alegria maior que servir ao Nosso Deus!

Pe. Boris A. Nef Ulloa
Pároco
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A IGREJA É MISSÃO
Campanha Missionária de 2022

É o tema que vai animar a Campanha Missionária de 2022, durante o mês 
de outubro nas dioceses de todo o Brasil. O tema está acompanhado da 
inspiração bíblica escolhida pelo Papa Francisco para o mês missionário: 

“Sereis minhas testemunhas.” (At 1,8) Em 2022, a Campanha Missionária com-
pleta seus 50 anos de história, celebrada em todo o Brasil com a vivência do 
Ano Jubilar Missionário. 

Durante o mês missionário, as Arquidioceses, Dioceses e Prelazias são 
convidadas a motivar todo o Povo de Deus na organização da Campanha 
Missionária. Para isso, são disponibilizados materiais de animação (novena 
missionária, vídeos com testemunhos, cartazes, santinhos, mensagem do 
Papa, envelopes de coleta) que colaboram com a reflexão da mensagem, em 
unidade com toda a Igreja. O tema e o lema apresentados concluem o cami-
nho de três anos em que se destacou a natureza missionária da Igreja, que 
não se reduz a uma dimensão ou em atividades: “A vida é missão”, em 2020, 
“Jesus Cristo é missão”, em 2021, e “A Igreja é missão”, em 2022.

Quem organiza a Campanha Missionária?
As Pontifícias Obras Missionárias (POM) têm a responsabilidade de organizar 
a Campanha Missionária, realizada sempre no mês de outubro, na Igreja de 
todo o Brasil. Colaboram nesta ação a CNBB por meio da Comissão Episco-
pal para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial e outros organismos 
que compõem o Conselho Missionário Nacional (COMINA). Porém, para a real 
efetivação do mês missionário nas comunidades, é indispensável que os Con-
selhos Missionários Diocesanos (COMIDI) e Conselhos Missionários Paroquiais 
(COMIPA) articulem a distribuição do material nas paróquias e comunidades, 
bem como a organização de um calendário de atividades que animem a mis-
são durante o mês.

Ano Jubilar Missionário
De maneira especial, neste ano, no âmbito internacional celebramos 400 
anos de criação da Congregação para Evangelização dos Povos, 100 anos que 
o Papa Pio XI concedeu as Obras Missionárias um caráter Pontifício e a beati-
ficação de Paulina Jaricot que há 200 anos fundou a Pontifícia Obra da Propa-
gação da Fé. No âmbito nacional celebramos 50 anos de criação do Conselho 
Missionário Nacional (COMINA); 50 anos das Campanhas Missionárias; 50 anos 
dos Projetos Igrejas Irmãs; 50 anos do Conselho Missionário Indigenista (CIMI), 
50 anos do Documento de Santarém, 60 anos do CCM e 70 anos da criação da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Fonte: www.cnbb.org.br

https://www.cnbb.org.br/materiais-campanha-missionaria-2022/
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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 outubro

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:

Por uma Igreja aberta a todos
Rezemos para que a Igreja, fiel ao Evangelho e corajosa no 
anúncio, seja um lugar de solidariedade, de fraternidade e 
de acolhimento, vivendo cada vez mais a sinodalidade.

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 INDULGÊNCIA?

 

https://t.me/imaculadaconceicaodoipiranga
https://web.facebook.com/aobrasilfan
https://bit.ly/3rg9vy4
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Eucaristia e Missão
Neste mês queremos refletir sobre a Eucaristia e sua 

ação missionária em nossa vida.  A Igreja não vive sem 
a Eucaristia. Esta “constitui o apogeu da obra de sal-

vação de Deus: com efeito, fazendo-Se Pão partido para nós, 
o Senhor Jesus derrama sobre nós toda a sua misericórdia e 
todo o seu amor, a ponto de renovar o nosso coração, a nos-
sa existência e o nosso próprio modo de nos relacionarmos 
com Ele e com os irmãos” (Papa Francisco). Cristo se doa em 
todos os altares do mundo e precisa de nós para alcançar 
todos os lares e corações. "Nisto se manifestou o amor de 
Deus para conosco: em nos ter enviado ao mundo o seu Fi-
lho único, para que vivamos por ele." (1 Jo, 4-9) 

Deus não pode ser uma ideia, um pensamento positivo.  
Como cristãos precisamos vê-lo como Ele é. Um Deus vivo, 
presente em corpo e sangue, alma e divindade que VERDA-
DEIRAMENTE habita em nosso meio. Se a Eucaristia não é 
vida em mim, hoje, ela nada mais será. Talvez se torne ape-
nas um ritual triste que lembra a história do amor não cor-
respondido, de um Deus que se imola em vão. A eucaristia 
não pode se limitar ao altar, a hóstia, ao sacrário, a celebra-
ção, tem que se tornar um estado permanente de vida, fé e 
serviço. Assim, não é possível viver a Eucaristia e não ir ao 
encontro do outro. A eucaristia nos une a Cristo e sua Igreja, 
nos torna humildes, nos faz perdoar.

Em contrapartida antes de sairmos para a missão nosso 
coração precisa repousar em Cristo. Santa Teresa d´Avila, 
em seu livro `Caminho da Perfeição´ nos diz que o repouso 
eucarístico (momento de ação de graças após a comunhão) 
age em nosso corpo cansado, enche-nos de paz e cura nos-
sas feridas físicas e espirituais.  Que logo após a comunhão 
possamos ouvir a voz do Cristo que nos convida "Venham a 
mim todos vocês que estão cansados de carregar o peso do 
deu fardo e eu lhes darei descanso." (Mt 11,28-30)

Deus também convida as famílias para a missão. Somos uma 
família, com 2 filhos pequenos, participantes da comunida-
de Emanuel. Para nós, através da Eucaristia, a cada missa, 
somos impulsionados a edificar nossa casa sobre a rocha. E 
assim colocar a sua palavra em prática na verdade, no per-
dão mútuo e continuo e no amor. E temos a plena confiança, 
que nada nos separará do amor do Cristo. Nem o presente, 
nem a dor, nem os problemas do dia a dia.  Ele nos faz seu 
próprio templo.  Nossa casa, a Sua casa. A nossa mesa, a 
Sua mesa. Desta forma, nossa missão começa em nosso lar, 
quando nos sentamos com Cristo para cear, para celebrar, 
para olhar nos olhos e partilhar a vida plenamente.

evangelização

Caroline e Thiago Passone 
Comunidade Emanuel – São Paulo
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O italiano São Daniel Comboni (1831-1881), aos dezes-
sete anos, ouvindo contar as vicissitudes dos missio-
nários na África, decidiu dedicar sua vida à evangeli-

zação dos africanos.

Impressionado com a terrível situação dos escravos, idea-
liza um projeto que ele chamou “Plano para a regeneração 
da África”. A ideia central era salvar a África por meio dos 
próprios africanos. Propunha-se fundar escolas, hospitais 
e universidades ao longo de toda a costa africana. Nestes 
centros, se formariam os futuros cristãos, professores, en-
fermeiros, sacerdotes e religiosas, que depois penetrariam 
no interior, a fim de evangelizar as populações africanas e 
promover o seu desenvolvimento. Fundou na Itália o insti-
tuto para as missões da África.

Morreu aos 50 anos, no meio desta gente que tanto amou. No 
momento da morte, abençoou os seus companheiros dizen-
do: “Não temais; eu morro, mas a minha obra não morrerá”.

E assim conhecemos os Missionários Comboniamos, que, 
no Brasil, tem 14 comunidades e  presença em 12 estados. 
A Amazônia ainda conserva uma das maiores reservas de 
diversidade cultural e biológica do mundo. “A importância 

destes lugares para o conjunto do planeta e para o futuro 
da humanidade não se pode ignorar” (LS 38). Os combonia-
nos se inserem nesse trabalho pastoral amazônico, a partir 
de uma história bonita, mesmo que escondida e às vezes 
frágil, de formação das CEBs em áreas rurais e urbanas, or-
ganização popular, apoio à reforma agrária e aos movimen-
tos sociais, acompanhamento dos povos indígenas, seus 
líderes e suas organizações. Pe. Ezequiel Ramin (Mártir da 
opção pelos pobres) é símbolo dessa entrega, que continua 
ainda hoje através de diversos confrades.

Herdeiros do carisma missionário de S. Daniel Comboni, 
que dedicou a sua vida para que os povos da África tives-
sem vida em abundância, os Missionários Combonianos no 
Brasil têm como uma das prioridades de evangelização os 
povos afrodescendentes, comprometendo-se com a causa 
afro, sobretudo, através da comunidade comboniana de 
Salvador, onde funciona o CENPAH (Centro de Pastoral Afro 
Heitor Frisotti). Muito axé!

Separamos AQUI uma entrevista com o camboniano Pe. Ted-
dy Keyari, sobre Missão e Encontro de Culturas. 

São Daniel Comboni, rogai por nós!

Salvar a África com a África!

coluna

https://combonianos.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=JuUQpkp3BFU
https://combonianos.org.br/prioridade-evangelizacao-e-afrodescententes/
https://combonianos.org.br/prioridade-evangelizacao-e-afrodescententes/
https://combonianos.org.br/hora-da-entrevista-com-o-pe-teddy-keyari/
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Amor em família: vocação e caminho de santidade

T odos somos convocados a trilhar o caminho de santi-
dade afirmando, com fortaleza e sabedoria, que sim, é 
possível ter uma família santa. Nesse processo de busca 

da santidade, a família precisa ser acompanhada, sustentada 
e valorizada para se sentir parte integrante da Igreja. Na His-
tória da Igreja, a vida de muitos santos e seus familiares, como 
a de Teresa de Lisieux (Santa Teresinha do Menino Jesus) é um 
grande testemunho dessa verdade. 

Entretanto, com os desafios atuais do mundo, parece que mui-
tas pessoas deixaram de acreditar nessa possibilidade e, por 
isso, é missão das famílias cristãs lançar a luz da fé sobre esse 
assunto, demonstrando os sinais da presença de Jesus, Maria 
e José, a Sagrada Família de Nazaré, no seio da família, clare-
ando os relacionamentos familiares, a convivência diária e o 
aprendizado do diálogo, do perdão e do acolhimento.

Cada família é convocada a testemunhar que, mesmo nas con-
dições desafiadoras do mundo atual, o Senhor Jesus habita na 
família real e concreta com todos os seus sofrimentos, lutas, 
alegrias e propósitos cotidianos, ajudando na edificação da 
espiritualidade conjugal e familiar que, quando bem vivida, 
transforma a família em uma igreja doméstica e um núcleo 
vivo da fé para modificar o mundo com o anúncio do Evange-
lho no lar. Os pais devem sempre mais gastar tempo com os 
filhos, acompanhando-os e guiando-os na senda da fé e na 
vivência dos sacramentos, promovendo diálogos que os levem 

à reflexão e ao amadurecimento. Agindo assim, os casais re-
descobrirão a beleza da vocação matrimonial e da família e os 
sinais da graça que se fazem presentes em cada pessoa que 
reside no ambiente do lar.

Os filhos, por sua vez, devem colaborar, com seus dons e capa-
cidades, para a criação no seio familiar de um lugar de apren-
dizado da caridade onde impere o serviço, a partilha, o des-
prendimento, a colaboração, a sensibilidade e o cuidado com 
todos, em especial com as crianças e os idosos. Os filhos mais 
velhos, em nome do Amor, podem e devem ajudar os irmãos 
na realização das tarefas escolares ou mesmo ensiná-los as 
primeiras orações. Nos lares onde se faz presente o amor con-
jugal dos pais, o respeito e a valorização do ser humano em 
todas as fases da vida, o compartilhamento das alegrias e es-
forços e a participação nos sacramentos e na comunidade da 
Igreja, os filhos aprendem que casar e partilhar a vida é algo 
maravilhoso. Certos de que “o amor vivido nas famílias é uma 
força permanente para a vida da Igreja.” (Papa Francisco)

E, ante ao propósito de que as famílias sejam acompanhadas, 
sustentadas e valorizadas para se sentir parte integrante da 
Igreja, ficam todos convidados à participarem de nossa Pas-
toral Familiar da Paróquia Imaculada Conceição do Ipiranga.

pastoral

Renato Gabriel Leal e Simoni Macedo dos Santos
Pastoral Familiar 
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A fé é uma escolha. Jesus deu muita evidência aos 
discípulos para acreditarem (Atos dos Apóstolos 
1:3). Cada empreendedor, segundo o seu talento, 

deve colaborar com a economia de sua cidade, seu es-
tado e seu país, proporcionando oportunidades para 
uma vida melhor, mais saudável, na distribuição de 
renda mais justa, solidária, onde a miséria possa ser 
banida de nossa História.

Veja o que a DSI (Doutrina Social da Igreja) fala sobre a 
responsabilidade do empreendedor:

DSI 531 – “Compete aos leigos, pelas livres iniciativas e sem 
esperar passivamente ordens e diretrizes, imbuir o espírito 
cristão a mentalidade e costumes, as leis e as estruturas da 
sua comunidade de vida, [...] enfrentar eficazmente as ta-
refas cotidianas nos âmbitos culturais, sociais, econômicos 
e políticos desenvolvendo neles o sentido de dever prati-
cado ao serviço do bem comum. Portanto, quando assu-
mimos a nossa vida comunitária passamos a ser membros 
ativos na fé cristã que transborda para a vida familiar, no 
trabalho, na escola e onde estivermos transformando vidas 
para o crescimento e santificação. A compreensão do que 
Jesus Cristo nos propõe para uma vida plena dará sentido 
ao nosso compromisso missionário. 

“O Espírito do Senhor está sobre mim” (Lc 4, 18)
“Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida” (Jo 14,6)
“Ide e fazei discípulos todos os povos” (Mt 28,19)  

Você que é empreendedor, que pretende abrir um negó-
cio, que deseja trocar experiências convidamos você a 
participar de nossas atividades.

Todo 1o sábado de cada mês às 16h, a nossa MISSA DO 
EMPREENDEDOR com a benção das velas. Na sequência, 
nossa reunião. Participe!

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

Empreender é ter fé no futuro Saiba mais: 
E-mail: pastoraldoempreendedor.imac@gmail.com
coordenacao@pastoraldoempreendedor.org.br
www: www.pastoraldoempreendedor.org.br
Izabel Cristina Lara Stevevanatto
Coordenadora da Pastoral do Empreendedor 
na paróquia Imaculada Conceição Ipiranga

https://www.pastoraldoempreendedor.org.br/
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pastoral

F ilho de Pietro e Dona Pica Bernardone, Francisco nasceu 
entre 1181 e 1182, na cidade de Assis, Itália. Filho de um 
rico e próspero comerciante foi batizado com o nome 

de Giovanni. Mas quando seu pai voltou de uma viagem à 
França, mudou de ideia e resolveu trocar o nome do filho 
para Francisco, prestando uma homenagem àquela terra.

Ele recebeu o chamado: “Francisco, vai e reconstrói a mi-
nha Igreja que está em ruínas”. Conheça mais detalhes 
AQUI.

O nome Francisco foi escolhido por Bergoglio em referência a 
São Francisco de Assis, pela sua simplicidade e dedicação aos 
pobres. O Papa Francisco se tornou o primeiro papa latino-a-
mericano, o primeiro vindo de uma congregação jesuíta e o 
primeiro a adotar o nome de Francisco. 

São Francisco inspirou Clara para a santidade, dela surgiu as 
clarissas. Conheça um pouco de Santa Clara AQUI.

“O olhar de São Francisco de Assis se estendeu além dos 
pobres. Ele também teve uma relação bem próxima com 

os animais, a ponto de ser considerado padroeiro da na-
tureza. Muito preocupado com o mundo, com as pessoas, 
com os pobres e com as criaturas. Ele, então, compõe o 
chamado cântico das criaturas, em que chama o sol e a 
lua de irmãos. Ele tem carinho pela criação de Deus. E o 
que a gente percebe é que ele vive bem a relação com a 
natureza. É o que chamamos hoje de ecologia integral.” 
(Leia a íntegra AQUI). 

A Encíclica do Papa Francisco, inspirada em São Francisco, 
trata do cuidado e é um chamado que aparece mais de 30 
vezes na Laudato Si .́ Desde o início, nos faz ver que esse 
cuidado diz respeito àquilo que é comum a todos: a Casa 
Comum. Um cuidado que aprendemos com Deus e “todos 
podemos colaborar, como instrumentos de Deus, no cuida-
do da criação, cada um a partir da sua cultura, experiência, 
iniciativas e capacidades” (LS, n. 14).E você, está cuidando?

«LAUDATO SI’, mi’ Signore – Louvado sejas, meu Senhor», can-
tava São Francisco de Assis.

São Francisco de Assis “Pax et Bonum” – “Paz e Bem”

4
out

https://www.youtube.com/watch?v=99_GuzIkiUM
https://santo.cancaonova.com/santo/sao-francisco-de-assis/
https://www.bbc.com/portuguese/curiosidades-62434627
https://www.youtube.com/watch?v=2Q35mDFHIy8
https://bit.ly/3SqMvsm
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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Em 9 de outubro, acontecerá a canonização de João 
Batista Scalabrini e Artêmides Zatti. "Exemplos de 
vida cristã e de santidade", definiu-os o Papa, "a se-

rem propostos a toda a Igreja, especialmente tendo em 
conta a situação do nosso tempo".

Os dois novos santos viveram na virada dos séculos XIX 
e XX. Artêmides Zatti, salesiano coadjutor que trabalhou 
pelos doentes em Viedma, Argentina, ainda diz muito ao 
homem de hoje. Ele era um emiliano que se mudou com 
sua família para o país latino-americano, em seu coração 
o desejo de ser padre, mas na realidade ele se tornou um 
enfermeiro que experimentou a ferocidade da doença na 
própria pele, contraindo tuberculose. “Acreditei, prometi 
e curei” foi o seu lema de caminho percorrido e a cura 
graças à Maria Auxiliadora.

João Batista Scalabrini foi bispo de Piacenza, fundou as 
Congregações dos Missionários e Missionárias de São 
Carlos com a missão específica de servir os migrantes. 

A dedicação que Scalabrini teve para com os migrantes 
e que se transformou em ações concretas, mas também 
em amor pelas crianças, o faz ser chamado de "apóstolo 
do catecismo".

Recomendamos a leitura do livro “Raízes de um Povo. Es-
calabrinianos e Imigrantes Italianos no Brasil 1888 – 1938”, 
escrito por Padre Redovino Rizzardo e pode ser adquirido 
AQUI. É a história da trajetória de um grupo significativo dos 
primeiros discípulos de João Batista Scalabrini, de muitos 
daqueles que o conheceram, que conviveram com ele, que 
partilharam e discutiram suas ideias, daqueles que, sem o 
menor receio, pode-se chamar de co-fundadores. 

Se ainda hoje ainda, passados mais de cem anos, quiser-
mos fazer a história desses heróis, a memória do povo 
dará, em detalhes, o percurso de suas vidas, o que de-
monstra a sua participação e importância na formação 
das comunidades que serviram. Obra que constitui raízes 
para a história da Igreja no Brasil.

Os novos santos Scalabrini e Zatti

comemoração

João Batista Scalabrini Artêmides Zatti

https://bit.ly/3BV3lIE
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comemoração

Marie Françoise-Thérèse Martin, conhecida como  San-
ta Terezinha do Menino Jesus e da Santa Face, nasceu 
em Alençon em 1873 e logo mudou-se para Lisieux na 

Normandia, França. Recebeu cedo seu chamado para a vida 
religiosa, e antes da adolescência, com menos de 10 anos já 
pleiteava sua entrada no Convento dos Carmelitas Descalços 
em Lisieux, mas não era aceita por regras do Direito Canônico. 

De tanto insistir teve a oportunidade de fazer uma peregri-
nação ao Vaticano e lá foi autorizada pelo Papa LEÃO XIII a 
ingressar na vida religiosa, vencendo assim inúmeros obstá-
culos devido a sua tenra idade. Conseguiu, em 1888, com ape-
nas quinze anos, tornar-se freira para juntar-se às suas duas 
irmãs mais velhas na comunidade de Lisieux, irmãs estas que 
também se dedicavam às atividades religiosas. 

Durante nove anos ocupou funções de sacristã e assisten-
te da  mestra das noviças. Durante toda sua vida, Teresa  
dedicou-se a ser humilde e praticar o bem com amor ao 
próximo. Seus manuscritos autobiográficos foram, logo 

após sua morte, transformados no livro "História de uma 
alma" um roteiro de humildade, simplicidade e amor a 
Deus. Publicado e distribuído um ano depois de sua morte 
o livro teve uma repercussão estrondosa tornando-a uma  
das santas mais populares do século XX. 

Deixou também cartas, poemas, peças religiosas e orações. 
Faleceu ainda jovem com apenas 24 anos de idade acometida 
por tuberculose. Foi reconhecida como um dos mais influen-
tes modelos de santidade para os católicos. Foi beatificada 
em 1923 e canonizada em 1925. Teresa foi também declarada 
co-padroeira das missões com São Francisco Xavier em 1927 
e nomeada co-padroeira da França juntamente com  Santa 
Joana d'Arc em 1944 e em 1997, o Papa João Paulo II procla-
mou-a Doutora da Igreja, a personalidade mais jovem e a 
terceira mulher a ter recebido o título à época. Santa Terezi-
nha do Menino Jesus,  rogai por nós.

Santa Terezinha do Menino Jesus 
Padroeira das Missões

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

1
out

https://www.youtube.com/watch?v=XwchcPiI1jc
https://www.youtube.com/watch?v=XwchcPiI1jc
https://www.youtube.com/watch?v=kv8ceilQYYk
https://www.paieterno.com.br/santo/santa-joana-darc/
https://www.paieterno.com.br/santo/santa-joana-darc/
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comemoração

Desde menina Teresa gostava de ler histórias da vida de 
santos. Acompanhava-lhe neste gosto seu irmão Ro-
drigo que tinha idade próxima da dela. Os dois admira-

vam em conjunto a coragem e heroísmo dos santos na luta 
pela conquista da glória eterna. E porque os admirava, os 
dois tinham seus pensamentos sempre colocados na eterni-
dade onde os bem-aventurados já viviam.

   Ao conhecer a vida dos mártires, julgaram que eles tinham 
conseguido ir para o céu com muita facilidade. Estavam tão 
certos disso que decidiram partir para o país dos mouros: 
ali, com certeza, seriam martirizados, morreriam defenden-

do a fé e estariam logo no céu, mais facilmente que de qual-
quer outro modo…

   Então os dois decidiram fugir de casa. Pediram a Deus que 
lhes concedesse a graça de dar a vida por Cristo e partiram a 
procura de quem os martirizasse. A aventura das duas crian-
ças durou pouco. Estavam ainda próximo de Ávila, em Adaja, 
quando foram vistos por um de seus tios que as conduziu 
novamente para junto da aflita mãe.

Gostou? Conheça a história de Santa Teresa d´Ávila, seus pe-
cados e como se tornou Doutora da Igreja AQUI

Santa Teresa de Ávila, Doutora da Igreja

15
out

https://templariodemaria.com/santo-do-dia-15-de-outubro-santa-teresa-de-avila/


Imaculada em revista - 13

Santíssima Virgem Maria
Foi no humilde coração da Virgem 

Maria que Deus encontrou lugar 
para acolher seu Filho. Diante do 

anúncio do anjo Gabriel, Maria disse: 
“Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em 
mim segundo a tua palavra (Lc 1,38)”. 
No ‘sim’ de Maria Santíssima estava im-

pressa a nossa salvação. Na humildade 
daquela mulher foi inaugurada na histó-
ria o tempo da salvação. Nossa Senho-
ra tem mais de mil nomes. Na Bahia há 
uma forte devoção à Nossa Senhora da 
Boa-Morte. Em Minas Gerais, Nossa Se-
nhora da Piedade que é a mesma Nossa 

Senhora das Dores e por aí vai. No Pará, 
em Belém, temos a linda manifestação 
à Nossa Senhora de Nazaré que anual-
mente leva milhões ao Círio de Nazaré. 
No Ceará é interessantíssima a devoção 
a Nossa Senhora das Dores, em Juazeiro 
do Norte, por exemplo.

Na humildade de Maria Santíssima en-
contramos o caminho para nos aproxi-
marmos de Deus: um coração obedien-
te e disponível para acolher o Senhor.

Amparados pela Santíssima Virgem, 
seguimos o Senhor. Aquela que conce-
beu o Verbo Divino em seu ventre con-
vida-nos também a gerarmos Jesus em 

nossa alma. Virgem Santa Maria, rogai 
por nós que recorremos a Vós!

NOSSA SENHORA APARECIDA
A padroeira do Brasil

Nós temos amor de filho à sua mãe. E a ligação brasi-
leira com a santa é umbilical. Isto porque, em 1646 o 
então rei português dom João 4o consagrou todo o rei-
no, incluindo aí as colônias, à Nossa Senhora. E então, 
77 anos depois do descobrimento do Brasil, ela apa-
receu para os pescadores [Nossa Senhora Aparecida], 
primeiro o corpo e, em seguida, rio abaixo, a cabeça. 
Os pescadores João Alves, Felipe Pedroso e Domingos 
Garcia, que antes não tinham conseguido pescar nada, 
encheram as suas redes com uma quantidade abundan-
te de peixes. Nascia ali uma devoção, reunindo todos os 
sábados os moradores da região para rezarem o terço e 
cantarem a ladainha. Foi construída uma pequena cape-
la e em 1745, uma igreja, que deu origem ao Santuário. 
A princesa Isabel ofereceu o manto e a coroa de ouro 
com brilhantes. Em 1930 foi proclamada Nossa Senhora 
Aparecida a Padroeira do Brasil. A sua festa é comemo-
rada no dia 12 de outubro, feriado nacional para o culto 
público e oficial a Nossa Senhora Aparecida.

Conheça todos os detalhes AQUI.

NOSSA SENHORA DO SANTO ROSÁRIO
Mãe do Redentor

Em 1208, a Virgem Maria apareceu a São Domingos de Gusmão 
para ensinar-lhe a rezar o Rosário e pediu que ele difundisse 
a devoção desta arma poderosa para vencer os inimigos da 
fé. Rosário significa “coroa de rosas”. Na antiguidade, roma-
nos e gregos possuíam o costume de coroar suas estátuas 
com rosas ou outras flores, simbolizando a homenagem e 
reverência que a elas prestavam. Adotando para si esse cos-
tume, as mulheres cristãs que eram levadas para o martírio, 
vestiam suas roupas mais belas e adornavam suas frontes 
com coroas de rosas, mostrando o enorme contentamento 
que possuíam de irem ao encontro do Senhor. À noite os 
cristãos recolhiam as flores, e por cada rosa recitavam uma 
oração ou um salmo pelas mártires. Daí nasceu o costume 
recomendado pela Igreja de se rezar o rosário. É um modo 
muito piedoso de oração, ao alcance de todos, que consiste 
em ir repetindo a saudação que o anjo fez a Maria; interca-
lando um ‘Pai Nosso’ entre cada dez ‘Ave Marias’ e tratando 
de ir meditando enquanto isso nos Mistérios da vida de Nos-
so Senhor: Sua Encarnação, Paixão, Morte e Ressurreição.

Sua festa é comemorada em 7 de outubro, mês do rosário.

https://www.a12.com/santuario/historia-de-nossa-senhora-aparecida
https://formacao.cancaonova.com/nossa-senhora/devocao-nossa-senhora/historia-de-nossa-senhora-rosario/
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Homenagem à 
Nossa Senhora Aparecida 
e ao Dia Nacional do Livro

leitura

ADULTOS

ADOLESCENTES

INFANTIL

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

https://bit.ly/3E42kk7
https://bit.ly/3fzEdQk
https://amzn.to/3SOkCdc
https://bit.ly/3EfmhV8
https://bit.ly/3fAJbwh
https://bit.ly/3fxKf3S
https://amzn.to/3RkWpdy
https://bit.ly/3LXdbhF
https://bit.ly/3LYwSpi
https://amzn.to/3UVVEuG
https://amzn.to/3y5lVNe
https://bit.ly/3rhEKJg
https://bit.ly/3CmGE1l
https://bit.ly/3RrWGvt
https://bit.ly/3C4UiVQ
https://amzn.to/3E7avw1
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A Liturgia da Palavra é um momento muito especial 
na celebração da igreja católica. É o momento em 
que nos dedicamos totalmente a ouvir a Palavra de 

Deus, expressa na Sagrada Escritura. Assim, ter a honra 
de proclamar a Palavra de Deus nas celebrações, de for-
ma a facilitar o entendimento e a compreensão de toda a 
comunidade, é também uma forma de proclamar o Evan-
gelho de Jesus Cristo e incentivar as pessoas a seguirem 
a Jesus! Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que tem 
dificuldade em ler a Bíblia, pois é muito longa ou de di-
fícil compreensão? Uma boa leitura da Palavra, em uma 
missa, pode ser a motivação que faltava para despertar a 
curiosidade de um fiel em entender a Palavra de Deus. Esta 
curiosidade faz com que as pessoas que ouvem a Palavra 
cheguem em casa e queiram ler mais sobre o livro ou o 
capítulo que foi mencionado na missa. Para o leitor, ao se 
preparar para a leitura, também é uma oportunidade de 
explorar esta curiosidade e entender todo o contexto do 

trecho a ser lido, de forma a facilitar sua compreensão e a 
comunicação à comunidade.

A participação nas celebrações também permite ao lei-
tor desenvolver habilidades extremamente importantes na 
vida pessoal e profissional, como oratória, fala ao público e 
entonação da voz. Assim, sem perceber, quando servimos a 
Deus por meio da leitura da Palavra ainda nos fortalecemos 
para os desafios do nosso dia a dia. Qualquer pessoa pode 
se tornar um membro do grupo de leitores. Fazemos diversos 
workshops ao longo do ano e disponibilizamos sempre a pos-
sibilidade para cada um se habituar ao altar e ao ambão da 
Palavra. Mas já aviso: quem experimenta a graça de servir à 
Deus não consegue voltar atrás. Ainda, tenha certeza de que 
será muito bem recebido no grupo. Procure um leitor, os pa-
dres, os seminaristas, um membro da Pastoral da Acolhida ou 
mesmo a secretaria da paróquia e se ofereça! Não há alegria 
maior que servir ao Nosso Deus!

Mensagem do grupo de leitores
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0 Papa Francisco, em certa ocasião, observou que é fal-
so dizer que um bom católico não se interessa pela 
política. E confirmou: um bom católico deve estar in-

teressado na política e oferecer o melhor de si para que o 
governante governe bem. Como foi feito em outras ocasiões, 
também neste ano eleitoral os bispos católicos estão pro-
movendo a orientação política para as suas comunidades. 
Desde logo, fique claro que não se trata de apoio a partidos 
ou de recomendação do voto para determinados candida-
tos: a lei eleitoral brasileira e a própria lei da Igreja vetam 
esse tipo de atitude dos líderes da Igreja. 

Trata-se de orientações básicas sobre a organização políti-
ca do Brasil, os ensinamentos da Doutrina Social da Igreja a 
respeito da participação na vida política, os direitos e de-
veres de cidadãos e governantes e esclarecimentos sobre 
questões relativas às eleições municipais deste ano. Nas 
cartilhas disponibilizadas, também se indicam as qualida-
des de um bom político e o que se espera dele no cargo 
que pretende ocupar. A Igreja no Brasil, por meio dos bispos 
reunidos em sua conferência episcopal (CNBB), já promoveu 
muitas iniciativas esclarecedoras e educativas acerca da 
participação na vida política. Diversas vezes, a Campanha 
da Fraternidade abordou tanto temas relativos à vida polí-
tica no Brasil e à promoção do bem comum quanto a justiça 
social, a solidariedade e a paz. A Igreja Católica participou 
ativamente da promoção de leis de iniciativa popular para 
moralizar a política, como as leis das eleições limpas e da 

“ficha limpa”. Em inúmeras ocasiões, a CNBB, em nome do 
episcopado católico, pronunciou-se e tomou posição em 
relação a questões da vida política, econômica e social do 
país. Essas manifestações nem sempre são bem compreen-
didas e acolhidas, sobretudo por quem pensa que a Igreja e 
seus representantes devem se ocupar apenas da “vida es-
piritual” das pessoas. Quando a Igreja Católica se manifesta 
por meio do Papa e dos bispos sobre questões da vida pú-
blica, ela o faz motivada pelo seu dever de servir a comuni-
dade humana e de participar na edificação do bem comum. 
Suas motivações não são a conquista do poder político, que 
não lhe compete, e sim suas convicções, baseadas no Evan-
gelho de Cristo e nos princípios morais decorrentes de sua 
fé. Como instituição presente na sociedade, com reconheci-
mento público, ela tem o direito e o dever de participar da 
edificação da sociedade. 

Em particular, cada católico, como cidadão, tem esse direi-
to e dever, que não lhe pode ser negado pelo fato de prati-
car e seguir uma fé religiosa. Ele deve ser um sujeito político 
consciente e interessado na promoção do bem da cidade, 
escolhendo candidatos idôneos e competentes para o exer-
cício dos diversos cargos políticos. E a cartilha colocada à 
disposição do povo pelas organizações da Igreja Católica em 
São Paulo quer ser uma contribuição para que a participa-
ção no processo político e eleitoral deste ano aconteça de 
maneira consciente e responsável.

A relação dos cristãos com as eleições

Fonte: osaopaulo.org.br

https://bit.ly/3UWaEsb
https://osaopaulo.org.br/colunas/encontro-com-o-pastor/os-cristaos-e-as-eleicoes/
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ANUNCIE
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(11) 2914-4066

santo do mês

Edwiges nasceu em 1174 na Alemanha. Foi cria-
da em ambiente de luxo e riqueza, o que não 
a impediu de ser simples e viver com humil-

dade. O seu bem maior era o amor total a Deus e ao 
próximo. Culta, inteligente e esposa dedicada, ela 
cuidou da formação religiosa dos filhos e do mari-
do. Mulher de oração, vivia em profunda intimidade 
com Jesus Cristo. Submetia-se ao sacrifício de jejuns 
diários. No tempo do Advento e da Quaresma, Edwi-
ges se alimentava só para não cair sem sentidos. O 
esposo não aceitava aquela austeridade. Quando 
ficou viúva, foi morar no mosteiro de Trzebnica, na 
Polônia, onde sua filha Gertrudes era superiora. Vivia 
com o mínimo de sua renda, para dispor o restante 
em socorro dos necessitados. Ela tinha um carinho 
especial pelas mulheres e crianças abandonadas. Era 
misericordiosa e socorria também os endividados. 
Edwiges saldava as dívidas de muitos e devolvia-lhes 
a liberdade. Procurava também para eles um empre-
go. Com isto eles recomeçavam a vida com dignida-
de. Assim, Santa Edwiges, é considerada a padroeira 
dos pobres e endividados e protetora das famílias. 

Fonte: www.nossasagradafamilia.com.br

Santa Edwiges 16
out

Nasceu em Antioquia da Síria, médico de pro-
fissão foi convertido pelo apóstolo São Paulo, 
de quem se tornou inseparável e fiel compa-

nheiro de missão. Colaborador no apostolado, o gran-
de apóstolo dos gentios, em diversos lugares, externa 
a alta consideração que tinha por Lucas. Ambos fa-
ziam várias viagens apostólicas. No Evangelho segun-
do Lucas, encontramos o Cristo, amor universal, que 
se revela a todos e chama Zaqueu, Maria Madalena, 
garante o Céu para o “bom” ladrão e conta as lindas 
parábolas do pai misericordioso e do bom samarita-
no. Duas vezes esteve preso com São Paulo em Roma 
e nos dois cativeiros teve consigo São Lucas, “médico 
queridíssimo”. Ajudava-o no seu apostolado, conso-
lava-o nos seus trabalhos e atendia-o e curava-o com 
solicitude nos seus padecimentos corporais. No se-
gundo cativeiro, do ano 67, pouco antes do martírio, 
escreve a Timóteo que “Lucas é o único companhei-
ro” na sua prisão. Os outros tinham-no abandonado. 
O historiador São Jerônimo afirma que Lucas viveu a 
missão até a idade de 84 anos, terminando sua vida 
com o martírio.

Fonte: www.nossasagradafamilia.com.br

São Lucas 
Evangelista

18
out

https://www.nossasagradafamilia.com.br/conteudo/santa-edwiges.html
https://www.nossasagradafamilia.com.br/conteudo/sao-lucas-evangelista.html
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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

S im, agora você pode ir à nossa 
igreja e acender as velas eletrôni-
cas, uma solução ecológica para 

substituir o trio cera, pavio e fogo e 
com as vantagens de não poluir o in-
terior da igreja, sem risco de fogo, sem 
emissão de fuligem, fumaça ou gases 
e ainda de fácil manuseio para crian-
ças e idosos. A vela é acessa com a 
doação de qualquer valor em cédula. 
Acender velas para conversar com Deus 
é uma tradição muito antiga na Igreja 
Católica. A vela é utilizada, por exemplo, 
em cerimônias de Batismo, de Crisma 

e no Tempo do Advento, entre outras. 
Desde o início do cristianismo, a vela 
é um símbolo da luz de Jesus, que ilu-
mina o caminho e clareia as dúvidas. 
Além disso, acender uma vela por um 
ente querido já falecido ou para rezar 
por alguém é cumprir o que Jesus ensina 
no Evangelho: Vós sois a luz do mundo 
(Mt 5,14). Por isso, quando vier à Paró-
quia, visite os velários e acenda sua vela 
por você e por aqueles que mais preci-
sam ser iluminados.

Você sabia que a nossa Igreja agora 
conta com dois velários?

novidade

Fonte: www.metropoles.com

https://www.metropoles.com/brasil/vaticano-autoriza-inicio-do-processo-de-beatificacao-de-padre-cicero


PALAVRA DO PAPA
"Os filhos deste mundo para com seus iguais são mais espertos do que os 

filhos da luz. Ou seja, acontece que aqueles que se movem na escuridão, de 
acordo com certos critérios mundanos, sabem como sair dos problemas, sabem 
ser mais espertos que os outros; por outro lado, os discípulos de Jesus, isto 
é, nós, às vezes estamos dormindo, ou somos ingênuos, não sabemos como 
tomar a iniciativa para buscar sair das dificuldades. Penso em momentos de 
crise pessoal, social, mas também eclesial: às vezes nos deixamos vencer pelo 
desânimo, ou caímos em lamentações e vitimizações." 

(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
                    10h30
            18h

Aniversariantes dizimistas de outubro
Adans da Costa Gracio
Maria José Ribeiro Franchan
Adriana Consulin
Maria Leonor Silva de Moraes Falco
Cícera Maria da Cunha de Medeiros
Maria Luiza Domingues
Conceição de Jesus Grassi Fernandes
Maria Vicentina R. Matteo
Cristiane Mafalta Rigolin
Miriam Miranda Barone
Deocleciano Silva Junior
Paulo Ferreira da Costa

Eliana Colombo de Melo
Pedro Amaral Filho
Elias Dzigan Filho
Pedro Jorge de Oliveira Netto
Gustavo Adolfo Pedrosa D.Santos
Renata Canteiro
Isabel Cristina Gonzaga
Sônia Maria Ribeiro Bueno
Leonel de Oliveira Fernandes
Suzeti de Souza Godinho
Luzia A. D. Kimura
Valter Rossatti França

Uma festa de música, testemunhos, alegria 
e emoção: assim foi o encontro do Papa 
com os jovens da "Economia de Francis-

co", que se reuniram esta semana em Assis 
para repensar uma nova economia mundial. 

Antes de pronunciar seu discurso, o Pontífice 
ouviu o testemunho de oito jovens de várias 
proveniências que ilustraram projetos concre-
tos inspirados pela iniciativa. 

É possível mudar, transformar uma economia 
que mata numa economia da vida. Esta foi a 
principal mensagem que o Papa Francisco 
ofereceu aos jovens reunidos em Assis para o 
evento “Economia de Francisco”.

Leia e ouça as palavras 
do Papa AQUI.

UMA ECONOMIA DE PAZ E AMIGA DA TERRA

diversão

Conheça a articulação brasileira 
pela Economia de Francisco e Clara

Link: economiadefranciscoeclara.com.br

http://economiadefranciscoeclara.com.br/
https://imaculadaipiranga.org/horario-das-missas/
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2022-09/papa-francisco-angelus-18-setembro-2022-bens-mundo-cuidar-fracos.html
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2022-09/papa-francisco-assis-economia-de-francisco-jovens-discurso.html
http://economiadefranciscoeclara.com.br/

