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Vocação: vida doada no amor! 

Programa da Semana 
da Família de 2021

Dia 08/08 - Domingo as 19h
Tema- “A beleza e os desa� os da vida em família”
Pregador- Pe. João Paulo 
Equipe de Liturgia- Equipe do 2º Domingo
Oferta solidária- feijão
Benção- para os jovens

Dia 09/08 - Segunda feira as 19h30 
Tema- “Matrimônio: o sacramento do amor”
Pregador- Candidato ao Diaconato José Claúdio Contessoto
Equipe de Liturgia- Terço dos Homens
Oferta solidaria- arroz
Benção- para os homens

Dia 10/08 - Terça feira as 19h30
Tema- “O amor no matrimonio”
Pregador- Diácono Eurico Sassi Filho, de Casa Branca
Equipe de Liturgia- Catequese
Oferta solidaria- macarrão
Benção- para as crianças

Dia 11/08 - Quarta feira as 19h30
Tema- “Viver o amor no cotidiano da família”
Pregador- Candidato ao Diaconato Marcos Roberto de Oliveira
Equipe de liturgia- Caminho Neo Catecumenal
Oferta solidaria- leite
Benção- para as mulheres

Dia 12/08 - Quinta feira as 19h30
Tema- “O amor verdadeiro mais ama do que é amado”
Pregador- Pe. Sebastião
Equipe de liturgia- Mães que oram
Oferta solidaria- óleo 
Benção- para os avós

Dia 13/08 - Sexta feira as 19h30
Tema- “O amor perdoa sempre”
Pregador- Candidato ao Diaconato Dirceu de Cássio Frizo
Equipe de liturgia- Pastoral Familiar
Oferta solidaria- açúcar
Benção- para as chaves das casas

Dia 14/08 - Sábado as 19h
Tema- “Acompanhar, discernir e integrar”
Pregador- Pe. João Paulo
Equipe de liturgia- Equipe do 2º Sábado
Oferta solidaria- pó de café 
Benção- Renovação dos Votos Matrimoniais

Celebramos, em 04 de agosto, o Dia do Padre.
Fazemos desta data, ocasião para felicitação e gratidão, com relação aos tão 

queridos padres, João Paulo Ferreira Ielo e Sebastião Mendes da Cruz, à frente 
de nossa Paróquia. 

O momento atual, em que o mundo e a humanidade passam por esta 
pandemia, convida-nos à re� exão.

O distanciamento físico e os cuidados com a saúde, que se � zeram necessários, 
potencializaram a fé, a esperança e o amor, que sempre nos uniram aos padres 
João Paulo e Sebastião, como Família, Comunidade e Igreja.

Assim, a eles a nossa felicitação e eterna gratidão, pela vocação abençoada, 
pelo trabalho árduo, contínuo e incansável, pela presença que constrói e pelos 
valores morais e espirituais que digni� cam. 

Comunidade Paroquial Imaculada Conceição

Sempre, em nosso coração! 

1º Dom DIA DO PADRE
02 Seg 19h30 – Celebração dos 29 Anos da 
  Páscoa de D. Tomás na Catedral
04 Qua São João Maria Vianney, Patrono dos Párocos
08 Dom DIA DOS PAIS 
  19h – Missa de Início da Semana da Família
09 Seg 19h30 – Semana da Família na Matriz 
10 Ter 12h – Missa na Matriz
  19h30 – Semana da Família na Matriz 
11 Qua 15h – Missa na Matriz 
  19h30 – Semana da Família na Matriz 
12 Qui 7h – Missa e Exposição com o Santíssimo, 
  adoração o dia todo
  18h30 – Bênção com o Santíssimo
  19h30 – Semana da Família na Matriz 
13 Sex 15h – Missa na Matriz 
  19h30 – Semana da Família na Matriz 
14 Sáb 19h – Missa de Encerramento da 
  Semana da Família na Matriz 
15 Dom ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA
  VOCAÇÃO DAS VIDAS CONSAGRADAS
16 Seg 19h30 – Preparação para o Batismo – Salão 
  Paroquial
17 Ter  19h30 – Preparação para o Batismo – Salão 
  Paroquial
18 Qua 15h – Missa com os Missionários da 
  Mãe Rainha – Matriz 
19 Qui 15h – Oração das Mil Misericórdias na Matriz 
22 Dom VOCAÇÃO DOS LEIGOS
  10h30 – Batizados
28 Sáb 19h – Missa da Família na Matriz 
29 Dom DIA DO CATEQUISTA
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Mais que vontade!

Desde muito tempo, celebra-
mos os bons ventos de agosto 
com a alegria da vida de tanta 
gente que passou pelo nosso 
meio com um “jeito especial de 
ser” e até hoje nos inspira a 
empregar a nossa vida em fazer 
o bem florescer ao mesmo 
tempo que o semeamos.

O mês de agosto é tão inte-
ressante por conta do folclore, 
da semana de arte moderna, é 
o mês da Família, das vocações 
e dos irmãos especiais que nos 
inspiram cuidado e nos desa-
fiam a viver compaixão e amor. 
Vocacionados à vida, chama-
dos a amar e a servir ao Amor 
que nos amou primeiro e nos 
deu a existência, somos tam-
bém convocados a correspon-
der ao amor generoso de Deus 
assumindo nosso ministério na 
comunidade -Igreja, família dos 
filhos e filhas de Deus.

Vocação é resposta ao cha-
mado que Deus nos faz para 
servir, cuidar, conduzir e orien-
tar seu povo que é nosso povo; 
vocação não é vontade de fazer 
“algo”, mas empenho por fazer 
o que o “Senhor nos manda”; as 
vontades passam, a vocação é 
chamado permanente a amar e 
servir colocando-nos a serviço 
dos irmãos, semeando a boa 
semente através das novas 
frentes que se abrem através 
dos meios de comunicação, 
acudir os mais vulneráveis, 
socorrer as famílias e incentivar 
as pessoas em todos os seus 
lugares, a ser “terra boa” que 
recebe boa semente que ger-
mina e produz arvore que dá 
sombra agradável e  fruto sabo-
roso, e assim superar o egoís-
mo e a falta de compaixão que 
hoje em dia enfraquecem o 
tecido dos relacionamentos 
humanos.

 

02 Maria Izanete Oliveira Souza
06 Caio Rodrigo Francisco
08 Maria Amália Catequista)
10 Ana Giulia Odoni Rocha
13 Ana Laura Lubarino
22 Geracina (Catequista)
31 Letícia de Oliveira Mezzadri

Aniversariantes do Mês de AGOSTO

Vocação é um projeto de 
vida no qual Deus nos dá a 
“idéia” genial motivada por 
seu amor que não conhece 
limite. Ao nos dar a vida, Deus 
também nos chama a “amar 
como Ele nos ama” e transfor-
mar nossa vida, profissão, 
sonhos e desejos em atitudes 
que se correspondam ao 
Amor que é o próprio Deus, 
autor de todas as vocações!  
Amar e servir coroam a vida 
de quem se deixa conduzir 
por Deus que é amor! E, como 
somos livres nas nossas esco-
lhas, podemos sempre ver se 
o que desejamos fazer corres-
ponde ao Bem para o qual 
somos convidados a tomar 
parte por meio de Jesus nosso 
Senhor, que “de rico que era se 
fez pobre por amor a nós”.

Neste agosto nos lembra-
mos do servo de Deus, Dom 
Tomas Vaqueiro que fez de 
sua vida uma entrega amoro-
sa e feliz a Deus e à nossa Igre-
ja diocesana; semeou o Evan-
gelho, preparou a sementeira 
das “vocações sacerdotais”, 
incentivou os leigos a fermen-
tarem o mundo com a fé, a 
esperança e a caridade, abriu 
caminhos para o encontro das 
pessoas com a Igreja que se 
renovava através do concílio 
Vaticano II; homem simples, 
que a todos tratava com cari-
nho, dotado de um coração 
espaçoso para o amor, despo-
jado de si e repleto do Bom 
Pastor. 

Neste agosto, agradeçamos 
a Deus por tantas vocações 
suscitadas em nosso meio, 
tantas boas sementes lança-
das em nossa terra, em nosso 
coração e em nossas famílias.

Pe. João Paulo Ferreira Ielo

O Papa emérito e o irrealismo da “fuga 
para doutrina pura”

“A ideia de uma ‘fuga para a doutrina pura’ me parece completamente irrealista”. O 
teólogo Joseph Ratzinger, Papa emérito, responde por escrito às perguntas da revista 
alemã Herder Korrespondenz, e mais uma vez parece querer se distanciar dos clichês que 
lhe foram etiquetados. Numa passagem da entrevista, sobre a qual quase ninguém se 
deteve, Bento XVI diz: “Acima de tudo, o fiel é uma pessoa que se questiona, uma pessoa 
que deve continuamente encontrar a realidade desta fé por trás e contra as realidades 
opressivas da vida cotidiana. Neste sentido, o pensamento de uma “fuga para a doutrina 
pura” me parece absolutamente irrealista. Uma doutrina que existe apenas como uma 
espécie de reserva natural, separada do mundo cotidiano da fé e de suas exigências, 
representaria, de alguma forma, uma renúncia à própria fé. A doutrina deve se 
 desenvolver na fé e a partir dela e não ao lado dela”.

As palavras do Papa emérito, como também pode ser visto no decorrer da entrevista, 
fazem emergir o rosto de uma Igreja que fala com o coração e o espírito, porque uma 
Igreja que fala apenas com sua oficialidade doutrinal ou com o funcionalismo de suas 
estruturas acaba distanciando em vez de atrair.

Já em 2001, no livro-entrevista com Peter Seewald “Deus e o mundo”, o então cardeal 
prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé declarou: “A natureza da fé não é tal que 
a partir de um certo momento se possa dizer: eu a tenho, os outros não... A fé permanece 
um caminho. Ao longo de nossa vida, ela permanece um caminho e, portanto, a fé é 
sempre ameaçada e em perigo. Também é saudável que, desta forma, se subtraia do risco 
de se transformar numa ideologia manipulável. O risco de nos endurecer e de nos tornar 
incapazes de compartilhar reflexão e sofrimento com o irmão que duvida e questiona. A 
fé só pode amadurecer na medida em que suporta e assume, em cada fase da existên-
cia, a angústia e a força da incredulidade e a atravessa, enfim, para se tornar novamente 
viável numa nova época”.

São palavras que Bento XVI, o Papa do Pátio dos Gentios, também reiterou em seu 
diálogo com os jornalistas no voo para Praga, em 26 de setembro de 2009, lembrando 
que o não fiel e o fiel precisam um do outro. E que “o católico não pode contentar-se em 
ter fé, mas deve estar em busca de Deus ainda mais, e no diálogo com os outros reapren-
der Deus de uma forma mais profunda”.

O fiel que ainda não sabe tudo, mas faz perguntas diante da realidade da vida  
cotidiana, a fé que não é uma posse adquirida de uma vez por todas, mas um caminho 
e um desenvolvimento, bem longe de qualquer fuga para a doutrina reduzida a uma  
reserva natural separada do mundo. O fiel que precisa das perguntas e dúvidas do 
não fiel, para não reduzir sua fé a uma ideologia, a um esquema: estes são temas que 
Bento XVI aprofundou várias vezes como teólogo, cardeal e Papa. E é uma visão que  
encontramos várias vezes nas palavras de seu sucessor Francisco. Por exemplo, no  
diálogo que conduziu com os sacerdotes, religiosos e religiosas na Catedral de Milão em 
25 de março de 2017, quando convidou quem evangeliza a se libertar dos resultados e a 
não se entristecer com os desafios que a Igreja vive hoje, advertindo precisamente contra 
o risco de transformar a fé em ideologia.

“Pois bem”, disse Francisco, “que haja desafios porque eles nos fazem crescer”. São um 
sinal de fé viva, de uma comunidade viva que busca o seu Senhor e mantém seus olhos e 
seu coração abertos. Devemos antes temer uma fé sem desafios, uma fé que se considera 
completa, toda completa: não preciso de outras coisas, tudo está feito... E se considera 
completa como se tudo tivesse sido dito e realizado”. “Os desafios”, acrescentou naquela 
ocasião o Papa Bergoglio, “nos ajudam a fazer com que a nossa fé não se torne ideológica. 
Existem os perigos das ideologias, sempre. As ideologias crescem, germinam e crescem 
quando se acredita que se tem fé completa, e se torna ideologia. Os desafios nos salvam 
do pensamento fechado e definido e nos abrem para uma compreensão mais ampla dos 
dados revelados”.  

Fonte: vaticannews
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Homenagem aos pais Fique por dentro “Mês Vocacional”

Agosto, mês das vocações é também o mês em que celebramos a assunção de Nossa 
Senhora aos céus. Maria, modelo de todos os cristãos nos ensina que nosso destino é o 
céu. Esse é um dos motivos pelos quais, consagramos nossas crianças à sua proteção. 
Fique por dentro dessa antiga e muito querida tradição de nossa Igreja

Os santos são unânimes em afirmar que nenhuma intercessão diante de Deus é tão 
eficaz como a intercessão da Virgem Maria por nós

Já se tornou um belo costume católico os pais consagrarem as crianças a Nossa Senho-
ra após o batismo. Criou-se até o costume de escolherem uma madrinha para a criança 
nesta consagração. Isso tem sentido? É válido?

Sim, claro que é! A Igreja recomenda a nossa consagração a Nossa Senhora todos os 
dias de nossa vida. O motivo é muito simples e claro: Ela é nossa Mãe bendita. Aos pés da 
Cruz, antes de entregar o Seu Espírito ao Pai, Jesus nos deu a Sua Mãe para ser nossa Mãe. 
Isso não é pouco, é muito! Se Jesus assim o fez, é porque precisamos dela.

Jesus nos deu Sua Mãe como nossa intercessora
Depois de nos ter dado tudo, Sua vida, o Evangelho, Ele nos deu a Sua Mãe. Vendo aos 

pés da Cruz o discípulo que amava, São João, Jesus entregou Maria para ser sua Mãe e 
nossa. Todos os Papas e santos viram, nesta cena, São João representado cada um de nós, 
cada um daqueles que Jesus resgatou com o Seu preciosíssimo Sangue redentor, a quem 
Ele confiou Sua Mãe.

Em seguida, disse o evangelista: “O discípulo a levou para sua casa” (João 19,27), porque 
ela já não tinha mais o seu José nem tinha outros filhos. São João a levou para Éfeso, a 
grande cidade romana que era a capital da província romana do Oriente Médio. São João 
foi para ali evangelizar aquela enorme cidade que tinha cerca de 300 mil pessoas, e levou 
com ele a sua e a nossa Mãe querida.

Ainda hoje, existe, ali em Éfeso, um Santuário Mariano onde está a casinha que eles 
viveram, no alto de uma montanha, e que muitos peregrinos visitam, inclusive os que 
fazem a peregrinação da Canção Nova com a Obra de Maria, nos “Caminhos de São Paulo”.

Intercessão dos santos
Os santos são unânimes em afirmar que nenhuma intercessão diante de Deus é tão 

eficaz como a intercessão da Virgem Maria por nós. Além disso, sabemos que Deus con-
cedeu a Ela o poder e a missão de esmagar a cabeça de satanás (Gn 3,15), que quer nos 
afastar de Deus pelo pecado. É a Virgem Santíssima quem nos protege de seus ataques 
malignos. Esta é uma forte razão para nos consagrarmos a Ela.

Recebendo a proteção de Maria
De modo especial ,consagrar a Ela uma criança, após o seu batismo, tem um significa-

do muito especial, pois, pelo batismo, sabemos que Deus – pela morte e ressurreição de 
Cristo que a criança participa – é resgatada das mãos do maligno para pertencer agora a 
Deus, como filho, herdeira do céu, membro da Igreja, cuja Mãe é Maria.

Sem dúvida, a Virgem poderosa, nesta hora, recebe essa criança em seus braços inex-
pugnáveis e a guarda em sua proteção, cuidando de sua vida para que siga os caminhos 
de Deus. Não é sem razão que a Ladainha Lauretana a invoca como: Porta do Céu, Refúgio 
dos pecadores, Consoladora dos aflitos, Auxílio dos cristãos.

Fonte: Canção Nova - Pesquisa – Selma

Comemorado a cada ano no segundo domingo do mês de agosto, o dia dos Pais  
ressalta a importância de agradecermos a Deus por aqueles à quem foram confiados a 
missão de cuidar, acompanhar, transmitir a fé e zelar pela família.

Queridos pais, elevamos a Deus, Pai de toda humanidade, nossa prece por cada um 
de vocês. Assim como São José, cada um dos pais sabem de todas as dificuldades que 
já passaram afim de salvaguardar a vida de sua família e principalmente de seus filhos; 
quantos “desterros” já suportaram junto de suas “sagradas famílias” para salvá-los e  
conservá-los em segurança.

Por isso, nossa gratidão e singela homenagem à todos esses homens, que muitas vezes 
na sua simplicidade ofertam o melhor de si. Lembrem-se sempre de que mais do que  
dinheiro ou do que qualquer outro bem que possam oferecer aos seus filhos, a presença 
na vida deles, o amor ofertado, o olhar carregado de orgulho e sentimento profundo e 
que expressam o amor verdadeiro, vale muito mais do que qualquer outra coisa. 

O trecho da música “Meu querido, meu velho, meu amigo”, do grande cantor Roberto 
Carlos, exprime o sentimento e a importância de suas vidas carregadas de experiências 
que nos educam de uma forma ímpar com seus exemplos de vida e por tudo aquilo que 
já passaram:

BATIZADOS DE JULHO

“Seu passado vive presente
Nas experiências contidas
Nesse coração consciente
Da beleza das coisas da vida
Seu sorriso franco me anima
Seu conselho certo me ensina
Beijo suas mãos e lhe digo

Meu querido, meu velho, meu amigo
Eu já lhe falei de tudo,
Mas tudo isso é pouco
Diante do que sinto...
Olhando seus cabelos tão bonitos,
Beijo suas mãos e digo
Meu querido, meu velho, meu amigo.”

Obrigado por serem portadores do amor de Deus e guardiões em nossos lares, por nos 
educarem com amor e dedicação. Feliz dia dos Pais!

Giovani

Dia do Catequista

Dia 30 de agosto, dia do catequista! Comemoraremos com um sentido especial, um 
sentido mais responsável, mais maduro e seguro pois este ano o Papa Francisco instituiu 
o ministério laical aos catequistas, reconhecendo a dimensão deste trabalho pastoral.

A dúvida e a busca por respostas sempre fizeram parte da vida do homem e a fé é 
justamente o caminho para encontrar essas respostas. A figura do catequista é essencial 
para que crianças, adolescentes e adultos sejam inseridos neste caminho. 

Foram muitas as provações pelas quais os catequistas se submeteram este ano, onde 
tantas incertezas, tantas perdas e desesperanças invadiram os corações das famílias. Con-
tinuar levando a semente da fé e do amor de Deus foi um desafio que com coragem, 
criatividade e acima de tudo o auxílio divino, conseguimos vencer. 

Parabéns a todos os catequistas!
Catequista Geneci

10/07
Sofia Vieira Sia
Sofia Almeida Rodas
11/07 
Liz Goulart Gouveia
Antonella Martins Goulart
Heitor Oliveira Câmara
Lyncon Miguel Ferreira dos Santos
25/07
Laura Maísa Santos Oliveira
Gael Souza Leonello
Maria Clara Liston Rodrigues
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