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principal

“Pão em todas as mesas”

Queridas irmãs, queridos irmãos:

No mês de novembro de 2022, a Igreja Católica, no Brasil, rea-
lizará o XVIII Congresso Eucarístico Nacional. Renovemos nossa 
fé na presença de Cristo, no pão eucarístico para que cresçamos 
na consciência de que “o pão nosso de cada dia” (Mt 6,11), como 
nos ensina Jesus, nosso mestre e Senhor, seja uma realidade 
concreta na vida de todas as famílias e de todos os lares de nos-
sa Nação e do mundo. Que nossa fé eucarística nos impulsione 
a sermos mais solidários, fraternos e generosos. Que por amor 
a Cristo Eucarístico, amemos os pobres e vulneráveis.

Celebrar nossa fé na Ressurreição de Cristo nos confirma na 
esperança de que também nossos falecidos (amigos, familiares 
e conhecidos) encontrarão misericórdia no coração do Pai e res-
suscitarão para a vida de plena comunhão com o Senhor, aquele 
que vive eternamente. Celebrar Todos os Santos e Santas de 
Deus nos convida a renovar nosso desejo de percorrer um ca-
minho de caridade e fraternidade universal, rumo à santidade, 
como resposta ao amor divino que nos alcança e nos salva. Da 
mesma forma, celebrar Cristo Rei do Universo, concluir o ano 
litúrgico C, e abraçar o ano litúrgico A, nos recorda que Jesus 
é o Senhor do Tempo e da história. Abrir nosso coração para o 
Advento é renascer na alegria e na esperança, pois, uma coisa é 
certa: o Senhor Vem!

Convido todos(as) os(as) nossos(as) paroquianos(as) a prepa-
rar o coração para a Solenidade de nossa Padroeira Paroquial, a 
Imaculada Conceição, que celebraremos em 8 de dezembro, cuja 
Novena abriremos no dia 29 de novembro.

Pe. Boris A. Nef Ulloa
Pároco

editorial
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18º CONGRESSO
EUCARÍSTICO NACIONAL

Pão em todas as mesas

Os Congressos Eucarísticos são realizados pela Igreja Católica em todo 
o mundo, e visam professar e dar testemunho público da fé em Jesus 
Eucarístico, para adorar o Senhor em Espírito e Verdade. (cf. Jo 4, 23)

A primeira edição ocorreu em Lille, na França, em 1881, por iniciativa de um 
grupo de leigos com apoio de São Pedro Julião Eymard, com a participação 
de fiéis e bispos de vários países europeus. No Brasil, o primeiro Congresso 
Eucarístico Nacional ocorreu na Arquidiocese de São Salvador, na Bahia, no 
ano de 1933. Recife sediou o III Congresso Eucarístico Nacional, entre os 
dias três e sete de setembro de 1939, no episcopado de Dom Miguel de Lima 
Valverde, cujo o tema foi: “A Eucaristia e a vida cristã.” O III CEN foi realizado 
no parque Treze de Maio, localizado no bairro da Boa Vista, área central do 
Recife, e o evento deixou como marco a Igreja Santíssimo Coração Eucarísti-
co de Jesus, conhecida como Matriz do Espinheiro, na zona norte do Recife.

Simpósio Teológico CEN 2020
O Simpósio Teológico do XVIII Congresso Eucarístico Nacional tem como ob-
jetivo aprofundar, teológico e pastoralmente, diversos aspectos da Eucaris-
tia, a partir do tema: “Pão em todas as mesas” e do lema: Repartiam o pão 
com alegria e não havia necessitados entre eles (Cf. At 2,45-47).

Como nos lembra o Concílio Vaticano II, na Constituição sobre a Sagrada 
Liturgia (Sacrosanctum Concilium), “a Liturgia é o cume para o qual tende a 
atividade da Igreja e, ao mesmo tempo, é a fonte da qual emana toda a sua 
força. De fato, o trabalho apostólico é realizado para que todos, pela fé e 
o Batismo, se tornem filhos de Deus e, reunidos em assembleia, louvem a 
Deus no seio da Igreja, participem do Sacrifício Eucarístico e se alimentem 
na Ceia do Senhor” (SC, n. 10). Nesse espírito, o Simpósio Teológico quer 
oferecer, a todas as pessoas interessadas, um amplo espaço de reflexão e 
debate, em uma atmosfera sinodal, sobre o mistério da Eucaristia e os seus 
desdobramentos na nossa vida eclesial.

Como pode ser observado na programação, as conferência e oficinas tra-
tam de temas que estão em profunda comunhão com o lema e o tema do 
Congresso, com o intuito de contribuir na formação teológica do clero e dos 
leigos e leigas da Igreja do Brasil. Estarão proferindo conferências e coor-
denando oficinas, teólogos das mais variadas regiões do Brasil, com ampla 
experiência teológica e pastoral.

Todos sintam-se bem-vindos e bem-vindas ao Simpósio Teológico e que ele 
possa trazer muitos frutos à Igreja do Brasil!

Fonte: cen2020.com.br

https://cen2020.com.br/
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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 novembro

Deus nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de hoje: minhas 
orações e obras, meus pensamentos e palavras, minhas 
alegrias e sofrimentos, em reparação de nossas ofensas, 
em união com o Coração de teu Filho Jesus, que continua 
a oferecer-se a Ti na Eucaristia, pela salvação do mundo. 

Que o Espírito Santo, que guiou a Jesus, seja meu guia e 
meu amparo nesse dia para que eu possa ser testemunha 
do teu amor. Com Maria, Mãe de Jesus e da Igreja, rezo es-
pecialmente pelas intenções do Santo Padre para este mês:

Pelas crianças que sofrem
Rezemos para que as crianças que sofrem – as que vivem na 
rua, as vítimas das guerras, os órfãos – possam ter acesso à 
educação e possam redescobrir o afeto de uma família.

pastoral

Hora Santa do Apostolado da Oração

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

Tema do mês:
COMO REZAR DEPOIS DE 
RECEBER A COMUNHÃO?

 

https://t.me/imaculadaconceicaodoipiranga
https://web.facebook.com/aobrasilfan
https://bit.ly/3D6ChqF
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A Eucaristia e o Corpo Místico de Cristo
Em 2003, na Quinta-feira Santa, dia em que celebramos 

a instituição da Eucaristia por Jesus Cristo na Última 
Ceia, o Papa João Paulo II publicou a Carta Encíclica 

Ecclesia de Eucharistia. Nesta carta o Santo Padre nos re-
corda que a Igreja vive da Eucaristia. 

O sacrifício eucarístico é a fonte e o centro de toda a vida 
cristã, no qual está contido todo o tesouro espiritual da 
Igreja – o próprio Cristo – a nossa Páscoa e o pão vivo que 
dá aos homens a vida mediante a sua carne vivificada e 
vivificadora pelo Espírito Santo.

A Eucaristia é a presença real de Jesus Cristo no meio do 
povo de Deus. O povo do Antigo Testamento caminhava 
para a terra prometida levando a arca da aliança e as tá-
buas da lei. Nós, o povo do Novo Testamento, continuamos 
a caminhar, porém, levamos conosco Jesus Cristo, alimen-
tados pelo Pão da Palavra e pela Eucaristia, escrevendo o 
capítulo 29 dos Atos dos Apóstolos.

De 11 a 15 de novembro a Arquidiocese de Olinda e Recife 
promove o XVIII Congresso Eucarístico Nacional, cujo tema 
é “Pão em todas as mesas” e o lema é um trecho do canto 
dos fiéis “Repartiam o pão com alegria e não havia neces-
sitados entre eles” (cf. At 2,46). Tanto o tema como o lema 
salientam a dimensão social e profética da ceia do Senhor 
como mesa aberta a todos e como sacramento da partilha 

e da justiça econômico-social. Congressos Eucarísticos são 
realizados pela Igreja Católica em todo o mundo desde o 
século XIX. Em 1881 a leiga Emilie Tamasier, inspirada pelo 
apóstolo da Eucaristia São Pedro Julião Eymard, fundador 
da Obra da Adoração Perpétua e da Congregação do San-
tíssimo Sacramento, tomou a iniciativa de organizar com a 
ajuda de outros leigos, sacerdotes, bispos e com a bênção 
do Papa Leão XIII, o primeiro Congresso Eucarístico Inter-
nacional na Universidade de Lille, na França. Contou com 
a presença de 800 pessoas da França, Bélgica, Holanda, 
Inglaterra, Espanha e Suíça. O tema foi “A Eucaristia sal-
va o mundo”. Apostava-se em uma renovada fé em Cristo 
presente na Eucaristia como remédio contra a ignorância 
e a indiferença religiosa. No Brasil, o primeiro Congresso 
Eucarístico Nacional ocorreu na Arquidiocese de São Sal-
vador, na Bahia, em 1933.

Além do Congresso Eucarístico, o mês de novembro nos 
traz a celebração de Cristo Rei no dia 20 e o início de um 
novo Ano Litúrgico no dia 27, 1o domingo do Advento. Tem-
po propício para oração e fortalecimento da nossa fé. Com 
a graça do Espírito Santo e a intercessão de Nossa Senho-
ra, procuremos chegar mais perto do Cristo presente na 
Eucaristia e em cada um dos nossos irmãos.

evangelização

Comunidade Emanuel – São Paulo

https://bit.ly/3z9MWQ5
https://bit.ly/3gEbien
https://bit.ly/3DsoYlC
https://bit.ly/3DsoYlC
https://bit.ly/3zbSgT7
https://bit.ly/3zbSgT7
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Ciclo Litúrgico Dominical - Ano A: 
Evangelho segundo Mateus
O Ano Litúrgico Católico começa no 1o Domingo do Ad-

vento e termina com a Solenidade de Cristo Rei. Neste 
ano, começará em 27 de novembro de 2022. Nas missas 

dominicais, a Igreja possui um ciclo de três anos: A (lê-se o 
Evangelho segundo Mateus); B (Lê-se o Evangelho segundo 
Marcos) e C (Lê-se o Evangelho segundo Lucas). Neste pri-
meiro domingo do Advento abriremos o ciclo do Ano A. Por-
tanto, seremos acompanhados, aos domingos, até novembro 
de 2023, pela leitura corrida do Evangelho mateano.

Na Igreja antiga (séculos I-V), o Evangelho segundo Ma-
teus foi considerado o mais antigo, o primeiro a ser escri-
to. Segundo Santo Agostinho (354 dC. – 430 dC.), teria sido 
escrito entre os anos 50 dC e 75 dC. Contudo, as pesquisas 
contemporâneas afirmam que o texto segundo Mateus te-
ria sido escrito em torno do ano 80 dC.

Entre os primeiros seguidores de Jesus, Mateus é men-
cionado como um coletor de impostos de Cafarnaum que 

foi convidado pelo Mestre para se tornar um dos Doze (Mt 
9,9-13). Mateus apresenta Jesus como o Emanuel, o Deus 
conosco (Mt 1,23), que se encarnou na história para nos 
ensinar “o caminho da justiça” como acesso e participa-
ção no Reino dos Céus (Mt 5,20). Mateus professa a fé em 
Jesus, o filho de Deus, e sublinha sua autoridade sobre 5 
realidades: 1) controla as forças da natureza; 2) expulsa os 
demônios; 3) cura as enfermidades; 4) perdoa os pecados; 
e 5) vence a morte. Na conclusão, mais conhecido como o 
mandato missionário, afirma-se que o Ressuscitado rece-
beu “toda autoridade nos céus e na terra” (Mt 28,18).

Como católicos, membros da Igreja do Senhor, somos cha-
mados a participar, semanalmente, de forma ativa e dinâmi-
ca da liturgia da missa dominical. Se assim vivermos, neste 
ano litúrgico que iniciaremos em 27 de novembro, você terá 
a oportunidade de conhecer e aprofundar seu discipulado 
missionário alimentado pelo Evangelho segundo Mateus. 
Acompanhe e participe das Missas em Nossa Paróquia

liturgia
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Uma das expressões que mais temos ouvido ultima-
mente é a importância do “respeito à diversidade”. A 
pluralidade de línguas, culturas, religiões, etnias, se-

xualidade, constituem a humanidade, marcada pela dife-
rença de um em relação ao outro. Nas relações humanas a 
diversidade pode se tornar um desafio diário. Até no Novo 
Testamento há diversidade: não existe apenas um evange-
lho canônico, mas quatro: Mateus, Marcos, Lucas e João! Nos 
primeiros capítulos do livro do Gênesis há dois relatos da 
Criação e não apenas um! O Decálogo (Dez Mandamentos) 
aparece duas vezes na Bíblia (Êxodo capítulo 20 e Deutero-
nômio capítulo 5) e não apenas uma! A diversidade é algo 
natural na humanidade e, na Igreja, há inclusive diversidade 
de ritos litúrgicos e não somente o rito romano. Mas é im-
portante frisar que a Igreja possui uma ÚNICA FÉ, professa-
da, celebrada e vivida na pluralidade. 

O Papa Francisco, em Evangelii Gaudium (nos 116 e 118), ex-
plica sobre “a beleza deste rosto pluriforme” e a “compreen-

são e exposição da verdade de Cristo partindo das tradições 
e culturas locais”, se distanciando do Eurocentrismo. "Nossa 
sociedade é pluralista em todos os aspectos, temos de reco-
nhecer e aceitar...Temos de promover a comunhão da comuni-
dade na sua pluralidade", entende Dom Odilo.

Por que tanta resistência ao amor cristão, à fraternidade e 
amizade social, se o amor é a própria essência do Evangelho? 
Jesus ensinou o amor, a bondade: "Amarás teu próximo como 
a ti mesmo" (São Mateus, 22) e por ocasião da última ceia: " 
Amai-vos uns aos outros. Como eu vos tenho amado, assim 
também vós deveis amar-vos uns aos outros." (São João, 13). 

É fundamental respeitar e amar a diversidade, eliminar o 
ódio de nossas vidas e rejeitar qualquer tipo de perseguição, 
incluindo aquelas relacionadas à raça, à etnia, à crença ou à 
descrença religiosa e às diferenças de orientação sexual. 

A bondade é uma arma poderosa. Amai-vos uns aos outros!

Amar a diversidade

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Um_povo_com_muitos_rostos_
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-63334190
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
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Falar sobre Morte 
em Psicologia
André Viegas

Os 5 estágios 
do luto 
Gisele Maraschin

Precisamos conversar 
sobre a morte 
 Erika Gonçalves

Morte: uma visão 
psicossocial
Denise S. Combinato
Marcos de S. Queiroz

Como temos vivido 
a morte e o morrer?
Prof. Felipe de Souza

Luto e morte em 
tempos de pandemia
Jacqueline de 
Oliveira Moreira

Nós humanos não estamos preparados para enfrentar 
a finitude da vida. Falar em morte é sempre difícil, por 
envolver uma série de emoções e sentimentos. Po-

rém, é muito importante falar sobre morte para entender e 
saber como lidar com esse processo que faz parte da vida. 

Cada um vivencia o luto de acordo com sua personalidade, 
suas percepções, resiliência, estratégias de enfrentamen-
to, e conforme o significado atribuído a pessoa que se foi, 
isso é individual, para cada pessoa.

Estudos pontuam que existem algumas atitudes 
importantes a ponderar em relação ao luto:
1. Aceite o fato de que toda vida tem um fim, é parte da jornada 
de cada um, e isso vai chegar independendo de idade, condição 
social, atributos físicos, ou qualquer outra característica.

2. Vivencie o processo de luto. Quando as pessoas não o 
fazem, podem estar trazendo para si adoecimento como 
consequência das emoções reprimidas que tanto poderão 
se manifestar no corpo quanto na mente. 

3. Busque estratégias para enfrentamento – Elaborar a perda 
é muito importante. Como isso é possível? Busque apoio 
(familiar, de amigos, de um profissional se preciso), não sofra 
sozinho, não se isole, muitos se apegam a fé, procure pensar 
nas coisas boas vividas com a pessoa que se foi.

4. Não foque no fato em si, tente não se culpar ou viver em 
busca dos culpados para o fato. 

O que a bíblia fala sobre a morte 
A religião cristã acredita que após a morte existe uma vida 
eterna junto a Deus. Assim, a morte não deve ser encarada 
como um sentimento de tristeza e dor, mas, como uma 
passagem para um descanso infinito. 

Jo 11,25-26 |  Ecl 7,1 |  Sl 89,48 |  Is 57,2 |  Sl 34,18

Sobre a Morte e o Morrer
coluna

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

“A aceitação da morte constitui certamente um dos maiores sinais de maturidade humana, daí a necessidade duma educação 
sobre a morte”, duma “ars moriendi”, porque a morte, paradoxalmente, pode ensinar a viver.  - Oliveira, J. Barros (2002).

https://bit.ly/3DpM0sa
https://bit.ly/3Np5B0j
https://bit.ly/3Nrk240
https://www.bibliaon.com/versiculo/joao_11_25-26/
https://www.bibliaon.com/versiculo/eclesiastes_7_1/
https://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_89_48/
https://www.bibliaon.com/versiculo/isaias_57_2/
https://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_34_18/
https://bit.ly/3h0dBZt
https://bit.ly/3UcNJHZ
https://bit.ly/3SSGZOo
https://bit.ly/3Dp5iho
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pastoral

C om muita vivacidade, o mês de outubro começou em 
nossa comunidade paroquial com a implantação do 
grupo da Infância e Adolescência Missionária (IAM). No 

dia 1o, crianças e adolescentes entre 6 e 12 anos se reuniram 
na quadra do campus Ipiranga da PUC-SP e participaram de 
dinâmicas que visavam uma primeira sensibilização ao pro-
jeto missionário. Nas mãos, empunhavam fitas que repre-
sentavam todos os continentes da Terra, no rosto, traziam 
sorrisos refulgentes, no peito, o desejo de viverem o espí-
rito missionário, e, assim, as crianças cantavam, dançavam, 
acenavam efusivamente e bradavam “De todas as crianças 
do mundo, sempre amigos” (uma espécie de saudação pró-
pria dos membros da IAM) e aos presentes emocionava e os 
enchia de esperança e de vigor missionário.

Esta obra, que visa, entre outras finalidades, suscitar o 
espírito missionário universal nas crianças e adolescen-
tes, trabalha de forma a promover o protagonismo des-
tes jovens na evangelização e solidariedade missionárias. 
A partir disso, os encontros que se realizaram no mês de 
outubro permitiram um primeiro contato com a Obra, seus 

objetivos, símbolos, projetos e espiritualidade. Já em no-
vembro, o grupo da IAM paroquial passa para um segun-
do estágio que se dá por meio da composição de grupos 
menores de forma a ser possível um acompanhamento 
personalizado. Não obstante, os encontros passarão a ser 
abordados a partir de um Tema Gerador, escolhido pelas 
próprias crianças, e observarão a metodologia das Quatro 
Áreas Integradas (Realidade Missionária, Espiritualidade 
Missionária, Compromisso Missionário e Vida de Grupo).

Somos todos chamados à missão, ainda que com os pés 
em nossa realidade local, mas com o coração aberto à 
realidade universal. Assim, por meio de um carisma base-
ado na oração, no sacrif ício e em gestos de solidariedade 
concreta, convidamos crianças e adolescentes a partici-
parem dos encontros do grupo da IAM de nossa comuni-
dade que ocorrem todos os sábados às 14h30. Será moti-
vo de grande alegria estarmos juntos nesta missão!

De todas as crianças do mundo, sempre amigos

Sem. Leonardo de Morais
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No dia de Todos os Santos (02/11), relembramos o ca-
minho missionário de coração e alma que muitos 
percorreram para chegar à santificação. Muitos em-

preendedores passam também por várias lutas no dia-a-
-dia, inclusive internamente, para continuar no caminho 
de santificação. A Pastoral do Empreendedor tem no Padre 
Raimundo Nonato um exemplo de vida e libertação. É consi-
derado pela nossa Igreja Católica Apostólica Romana Padre 
e libertador de escravos cristãos.

Padre Raimundo Nonato – história
Nascido na cidade de Portell, na região da Catalunha, na 
Espanha, em 1200, de família nobre, sem grande fortuna, 
seu nascimento foi marcado por um acontecimento trági-
co e doloroso pois sua mãe morreu durante o trabalho de 
parto, o que não possibilitou conhecê-lo quando de seu 
nascimento. Por este motivo é que foi chamado “nonato” 
que significa não-nascido de mãe viva. 

Dotado de grande inteligência, fez com tranquilidade 
seus estudos primários. Seu pai, percebendo os dotes 
religiosos de seu filho, mandou-o para administrar uma 
pequena fazenda de propriedade da família a fim de ti-
rar a ideia de ingressar na vida religiosa. Raimundo em 
silêncio e na solidão se fortificou na fé e na vontade de 

dedicar-se unicamente à Ordem de Nossa Senhora das 
Mercês, fundada por seu amigo Pedro Nolasco, que agora 
também é santo. A finalidade principal da Ordem era de 
libertar cristãos que caiam nas mãos dos mouros e eram 
feitos de escravos e nessa missão se dedicou plenamente 
de coração e alma. Na Argélia, extremo norte da África, 
conseguiu libertar 150 cristãos que estavam escravizados 
por mulçumanos. Connseguiu também que fossem devol-
vidos às suas famílias. Se ofereceu de refém, sofreu no 
cativeiro muitas torturas e humilhações. Mesmo assim, 
se manteve firme em seu trabalho levando conforto e a 
Palavra de Deus aos que sofriam e já estavam preste a re-
nunciar a fé em Jesus. Após sua libertação e chegando em 
sua pátria, na Catalunha, em 1239, foi nomeado Cardeal 
pelo Papa Gregório IX.

CONVITE A TODOS OS 
EMPREENDEDORES

Você que é empreendedor, que pretende abrir 
um negócio, que deseja trocar experiências con-
vidamos você a participar de nossas atividades.

NOSSA MISSÃO: fomentar nas pessoas com perfil 
empreendedor, a confiança ilimitada em Deus e a 

ética cristã, tendo Jesus como referência.

“Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele 
se aproxima precisa crer que ele existe e que recom-

pensa aqueles que o buscam.” (Hb 11,6)

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

“Ide e fazei discípulos todos os povos”  (Mt 28,19)  

Todo 1o sábado de cada mês às 16h, a nossa MISSA 
DO EMPREENDEDOR com a benção das velas. Na se-

quência, nossa reunião. Participe! 

pastoral

Empreender para 
continuar no caminho 
de santificação

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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A colher uma criança ou adolescente em situação de 
vulnerabilidade é ao mesmo tempo fazer o bem e fa-
zer-se bem, numa via de mão dupla que pode trazer à 

família muitos aprendizados e benefícios emocionais. A Fun-
dação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga - FUNSAI de-
senvolve esse serviço em parceria com a Vara da Infância e 
Juventude para crianças de até 6 anos. Pelo acolhimento fa-
miliar essas crianças têm uma possibilidade efetiva de con-
vivência familiar e social, passando a viver em comunidade, 
frequentando cursos, recebendo amor e brincando muito!

O programa de acolhimento familiar consiste em selecionar 
e capacitar famílias para serem os guardiões legais de uma 
criança ou adolescente. A família acolhedora não pode estar 
cadastrada no Sistema Nacional de Adoção, portanto não 
pode adotar. O contrário também se aplica: pretendentes à 
adoção não podem se inscrever em serviços de acolhimen-
to familiar. Essa regra determinada por lei existe para que 
não se confunda dois objetivos muito diferentes: acolher e 
adotar. O ato de acolher é provisório e a adoção é definitiva.

Assista ao depoimento de Sandra e Mauro, de nossa Paró-
quia, sobre o assunto: AQUI.

Aproveite o ano que está por vir e as oportunidades que 
ele oferece para praticar o bem! Indivíduos ou casais 
maiores de 22 anos: seja uma família acolhedora. Se você 
se interessou, entre em contato com a FUNSAI e conheça 
mais sobre acolhimento familiar. 

O terceiro Ano Vocacional da Igreja no Brasil será 
celebrado de 20 de novembro de 2022 a 26 de 
novembro de 2023. A iniciativa comemora os 40 

anos do primeiro ano temático dedicado à reflexão, 
oração e promoção das vocações no país.

Inspirado no Documento Final do Sínodo dos Bispos 
sobre “Os jovens, a fé e o discernimento vocacional” o 
tema do Ano Vocacional 2023 é “Vocação: Graça e Mis-
são” e o lema é “Corações ardentes, pés a caminho” 
(cf. Lc 24, 32-33). Conheça o texto-base do 3o Ano Vo-
cacional redigido pela Comissão para os Ministérios 
Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB e o subsídio 
catequético para crianças e adolescentes, com rotei-
ros para encontros.

Fonte: www.cnbb.org.br

Família acolhedora: 
porque acolher

Ano Vocacional 
do Brasil

Fonte: www.funsai.org.br/familiaacolhedora

https://www.youtube.com/watch?v=Asx9idKkkoo
https://www.edicoescnbb.com.br/3o-ano-vocacional-do-brasil-2022-2023-texto-base
https://www.edicoescnbb.com.br/3o-ano-vocacional-do-brasil-2022-2023-texto-base
https://www.edicoescnbb.com.br/3o-ano-vocacional-do-brasil-2022-2023-subsidio-para-a-catequese
https://www.edicoescnbb.com.br/3o-ano-vocacional-do-brasil-2022-2023-subsidio-para-a-catequese
http://www.cnbb.org.br/cnbb-oferece-subsidio-oficial-de-preparacao-para-o-3o-ano-vocacional-do-brasil/
http://www.funsai.org.br/familiaacolhedora
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Santa Cecília é conhecida mundialmente como a padro-
eira dos músicos e da música sacra, sendo que um dos 
motivos para isso é que ela teria cantado a Deus quando 

estava morrendo. Devido à devoção que nutrem por ela des-
de a Idade Média, é ainda a santa que mais possui basílicas 
em Roma. Conheça a sua história AQUI e assista o vídeo AQUI.

A música é reconhecida por muitos pesquisadores como 
uma modalidade que desenvolve a mente humana, promo-
ve o equilíbrio, proporcionando um estado agradável de 
bem-estar, facilitando a concentração e o desenvolvimen-
to do raciocínio, em especial em questões reflexivas volta-
das para o pensamento.

Na música estão contidos três elementos: as palavras, a 
harmonia e o ritmo. Daí a importância da boa música. A 
música penetra diretamente em nossos centros nervosos e 
coordena mentalmente, de maneira rápida e imediata, a di-
visão do tempo e do espaço, além de inspirar o gosto pelas 

virtudes. Costuma-se dizer que ela une pessoas, propósi-
tos e transmite uma energia que acalma, cura, transforma e 
muda vidas. A música no desenvolvimento infantil contribui 
para a integração da sensibilidade e da razão, colabora com 
a comunicação, expressão corporal e socialização, estimula 
a concentração e a memória, além de ser uma ótima for-
ma para as crianças brincarem e se divertirem. A CNBB nos 
mostra de forma bastante clara: “Quanto mais uma obra 
musical se insere e se integra na ação litúrgica e em seus 
diversos ritos, ‘aqui e agora’, e na celebração comunitária, 
tanto mais é adequada ao uso litúrgico. “O louvor que res-
soa melodicamente induz todos nós a uma profunda reve-
rência”, observa São Tomás. 

Coloque seu fone de ouvido e ouça a suavidade e a beleza 
do canto gregoriano AQUI.

Venha cantar conosco na Paróquia Imaculada Conceição! In-
formações na Secretaria Paroquial.

Santa Cecília, padroeira dos músicos 22
nov

santo do mês

https://grupocompasso.com.br/2020/11/21/santa-cecilia-a-padroeira-dos-musicos/
https://www.youtube.com/watch?v=CTd88mL5Sf0
https://www.youtube.com/watch?v=wcCcUEYzGyo
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santo do mês

N asceu em 316 na Panônia (atual Hungria), numa fa-
mília pagã que, da parte do pai (oficial do exército 
romano), fez de Martinho um militar enquanto o 

Pai do Céu o estava fazendo cristão, já que começou a 
fazer o Catecumenato.

Certa vez, quando militar, mas ainda não batizado, Mar-
tinho partiu em duas partes seu manto para dá-lo a 
um pobre e, assim, Jesus aparece-lhe durante a noite e 
disse-lhe: “Martinho, principiante na fé, cobriu-me com 
este manto”. Então, esse homem de Deus foi batizado 
e abandonou a vida militar para viver intensamente a 
vida religiosa e as inspirações do Espírito Santo para 
sua vida.

Com a direção e ajuda do Bispo Hilário, Martinho tor-
nou-se monge, Diácono, fundador do primeiro mosteiro 
na França e, depois, sacerdote, que formava os seus “fi-
lhos” para a contemplação e, ao mesmo tempo, para a 

missão de evangelizar os pagãos, diferenciando-se com 
isso dos mosteiros do Oriente. São Martinho exerceu seu 
ministério episcopal durante vinte e cinco anos. Faleceu 
com oitenta e um anos, em Candes. Era o dia 8 de novem-
bro do ano 397. Sua festa passou a ser celebrada no dia 11, 
porque este foi o dia de seu sepultamento na cidade de 
Tours. Passou a ser venerado como São Martinho de Tours. 
Foi o primeiro santo não-mártir a ser cultuado oficialmente 
pela Igreja. Além disso, passou a ser um dos mais popula-
res santos de toda a Europa. 

O Exemplo de São Martinho é um convite que nos ensina a 
estarmos atentos ao chamado de Cristo que se faz presente 
entre nós diariamente na figura do pobre e do nescessita-
do que cruza o nosso caminho.

Fonte: www.nossasagradafamilia.com.br

São Martinho de Tours 11
nov

https://bit.ly/3sHyJGB
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ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066

É possível perceber que hoje em dia existem cada vez “me-
nos” jovens interessados na religião e em atos sagrados 
no geral, mas, afinal de contas, por quê? Muitos acredi-

tam que esse afastamento é culpa dos tempos modernos, da 
tecnologia e da ciência. Porém, esse rompimento pode vir até 
mesmo da experiência do indivíduo dentro da própria igreja.

A Igreja, em geral, é vista como superprotetora: "Como cristãos, 
eles expressam o desejo de sua fé em Cristo para se conectar 
ao mundo em que vivem. No entanto, muito de sua experiência 
no cristianismo é sufocante, baseada no medo e na aversão ao 
risco." (Pesquisa feita pelo site Cristão na Ciência). 

Os adolescentes, principalmente, sentem a necessidade de 
expressar sua fé em contato com o mundo que os rodeia, no 
qual estão inseridos. Contudo, muitas vezes, os jovens sen-
tem que a Igreja demoniza tudo que está “fora da religião”, 
alguns também falam que ela (Igreja) está fora de sintonia 
com o mundo científico em que vivemos. Isso traz outro 
ponto, nessa idade, os jovens possuem muitas dúvidas em 
relação a tudo que está acontecendo em suas vidas e esse 
tipo de comportamento não é diferente em relação a Fé.

O jovem sente necessidade de questionar os costumes, não 
de uma forma negativa, mas para compreender melhor a 
religião. Com frequência, a religião enxerga isso como uma 
afronta e, ao invés de responder tais questões, trata a situ-
ação de forma hostil, o que não é legal!

Os jovens, em sua grande maioria, esperariam que a religião 
fosse um “espaço” de acolhida e não de ameaça, até mesmo 
porque, é durante essa fase da vida, que a pessoa humana 
forma as bases de suas opiniões. Uma das possíveis soluções 
seria que os jovens trabalhassem com a comunidade religiosa, 
para melhor entender e ter mais paciência e compreensão.É 
claro que, com isso, o jovem não quer desrespeitar as figu-
ras religiosas ou criar uma Igreja totalmente voltada para 
eles, pois dessa forma, estariam excluindo as pessoas mais 
velhas e "construindo uma igreja sobre a preferência dos 
jovens e não na busca de Deus" diz Kinnaman. Vale lembrar 
que todos têm direito de expressar a sua fé, independen-
te de idade, o importante é respeitar e acolher as pessoas 
sem pré-julgamentos e tratamentos desrespeitosos.

Jovens na Igreja!

Crismanda: Nalim Freire Faxim 
15 anos

testemunho
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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

É o encontro tranformador que é ver Cris-
to vivo no irmão que sofre, na alegria de 
quem se sente apoiado, no amor que 

vem de Deus e transborda no encontro pro-
movido pela caridade É a resposta da ora-
ção do irmão sofredor, os braços de Deus e o 

suor do rosto na missão da fé viva no Evan-
gelho. Os vicentinos são amigos unidos pelo 
próximo, a igreja que vai, que sai, que encon-
tra e vê os milagres da partilha acontecer. 
Venha conhecer o carisma vicentino, venha 
ser e vivê-lo!!!

Ser vicentino não se explica, se vive!

pastoral

Novena de Natal 2022

A partir do tema e do lema do 3o Ano Vocacional no Brasil 
- "Vocação: Graça e Missão" - cada encontro da Novena 
de Natal 2022 introduz uma catequese sobre a história 

de amor e salvação que Deus realiza na família de Nazaré e em 
toda a família humana. A partir da leitura e da oração comuni-
tária, esta Novena aborda o chamado de Deus como Graça que 
impulsiona à Missão, que nos coloca abertos a escutar as his-
tórias de nossos irmãos e partilhar as graças que temos rece-
bido. Participemos com fé e entusiasmo, na espera do Senhor 
que vem! Adquira o seu exemplar na secretaria paroquial!
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PALAVRA DO PAPA
"À medida que perseveram em seus esforços para levar adiante essa 

unidade e solidariedade a serviço do Evangelho, os encorajo a cultivar uma 
constante conversão pastoral, que possa encontrar expressão em toda 
dimensão da vida e da atividade de sua Congregação, desde a formação 
sacerdotal e espiritual dos leigos até o planejamento concreto de projetos 
apostólicos. Se a sinodalidade à qual a Igreja é chamada em nosso tempo 
exige caminhar juntos e escutar juntos, certamente a primeira voz que 
devemos ouvir é a do Espírito Santo."

(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 novembro
Adriana Rodrigues  
Andréia Vendramini Pestana 
Daniela Moser Carlini Maeda 
Denise De Déa Pica 
Doralice Oliveira Silva 
Elizabeth Shisue Yamatogi 
Juliane Naito Matuguna 
Heraldo Duarte 
Ilmara Santos Bispo 
João Henrique Andrade de Almeida 
Joaquim Borges da Silva 
José Roberto de Castro Massensini 

Juliana Naito Matuguna  
Marcia Regina Peseghini 
Maria Elizabeth Grillo 
Maria José Barbosa Santos 
Nirleide V. Rodigues Sousa 
Nilde Maria Stringheta 
Renée Moraes 
Simoni Santos 
Salette Maria Grillo 
Tarcísio Luiz Carnevalli 
Vilma Hess

N o dia 18.10.22 os membros do Aposto-
lado da Oração Regional Ipiranga es-
tiveram em visita ao seminário Bom 

Pastor, vivenciando um belíssimo momento de 
adoração, missa seguido de um momento de 
descontração e partilha.

Também tivemos a grata oportunidade de apa-
drinhar um seminarista, diácono ou padre, por 
quem iremos rezar para que se sinta fortaleci-
do para seguir a missão.

A.Os. VISITAM O SEMINÁRIO BOM PASTOR

pastoral

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

