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PALAVRA DO PÁROCO 
A Graça de Deus está inteiramente ao nosso alcance 

 Amados irmãos, 

 Com gratidão e alegria inicia-

mos mais um ano da Graça de Nosso 

Senhor Jesus Cristo, o ano de 2016. 

Após as festividades de Natal em famí-

lia e na paróquia Nossa amada Igreja 

Matriz está cada vez mais bela, da-

mos graças pelo ano que passou e pe-

dimos as bênçãos para este ano que 

apenas começou. Em vista disto, gosta-

ria de lhe dizer algumas palavras que 

nos devem servir de direção para 2016. 

. É bom saber que quem passa 

por ali se sente cada vez mais acolhido 

por Nossa Senhora e a alma elevada a 

Deus, Nosso Senhor. É bom quando os 

fiéis exclamam sua felicidade pelo cui-

dado e a beleza da Igreja Matriz. Mas é 

importante também pensarmos assim: 

O templo de pedras – nossa amada 

Igreja Matriz – deve transparecer a 

beleza de nossas almas na graça de 

Deus. Em outras palavras, as obras da 

reforma terão atingido sua finalidade 

quando nos levarem a pensar do se-

guinte modo: minha alma deve estar 

tão bela (ou mais!) a semelhança da 

Igreja Matriz!  

Nossa amada Igreja Matriz 

também recebeu o privilégio de ser 

uma Igreja Jubilar em nossa diocese. 

Temos a graça de ter aberta a Porta 

Santa da Misericórdia durante todo ano 

jubilar e assim lucrar maravilhosas in-

dulgências e graças. A porta é santa 

porque nos dá acesso ao templo de 

pedra, à Casa da Igreja, Casa de 

Deus entre os homens, mas também 

porque nos introduz nos Mistérios 

de Deus, que são os Sacramentos. 

Sendo assim, vivamos intensamente 

este ano Santo da Misericórdia e pas-

semos pela Porta Santa preparados, 

com muita piedade e devoção. 

Em profunda comunhão com o 

Ano da Misericórdia, nossa paróquia 

assumiu em Assembleia Paroquial co-

mo lema para este ano pastoral: 

“Misericordiosos como o Pai!”  Que-

remos em tudo vivenciar a experiência 

da misericórdia de Deus para conosco 

e propô-la a todos. Misericórdia esta 

que realiza-se de modo pleno e eficaz 

na Igreja e jamais sem ela. A Igreja é o 

instrumento ordinário, ou seja, querido 

e desejado pela Bondade Divina, entre 

os homens – sobretudo os do nosso 

tempo. Por isso rechaçamos com vee-

mência toda falsa mentalidade de que a 

‘misericórdia’ realiza-se passando por 

cima ou burlando as disposições da 

Igreja nossa Mãe e Mestra. 

Por isso assumimos como me-

ta propor abundantemente a experi-

ência da conversão e da graça medi-

ante os Sacramentos, sobretudo a 

Confissão – experiência profunda da 

Misericórdia de Deus para conos-

co. Além dos sacramentos, vamos 

propor e vivenciar as Obras de Mi-

sericórdia corporais e espiritu-

ais (veja neste informativo quais são) 

como nos solicita o Evangelho e a 

Igreja. A Igreja, pela sua fidelidade ao 

Evangelho é perita em misericórdia. 

Com este testemunho estare-

mos denunciando o espírito de ‘falsa 

misericórdia’ que tem se apoderado de 

muitas consciências, inclusive de cató-

licos, de nossos tempos. De que existe 

contradição entre a misericórdia e a 

substância do testemunho bimilenar da 

Igreja. De que ‘ser misericordioso’ é 

condescender-se com o pecado ao in-

vés do pecador. Na verdade quem, no 

intuito de sequer falar em ‘misericór-

dia’, se colocar em contradição com a 

Igreja, está se colocando em contradi-

ção com o Evangelho e com o próprio 

Jesus Misericordioso. 

Pensar que ‘misericórdia’ con-

siste em jogar panos quentes sobre a 

situação de pecado, seja ela qual for, 

em nome de uma espécie de pacifismo, 

é na verdade um ato de hipocrisia e 

tamanha impiedade para com o peca-

dor. No encontro entre a pecadora do 

Evangelho e a Misericórdia, que é o 

próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, o 

que foi dito pelo Verbo de Deus, 

foi: “Vai e não tornes a pecar!” (cf 

Jo 8,11); e não “Vai e continua no pe-

cado e está tudo bem assim como es-

tá...!” Não! Porque o encontro com a 

Misericórdia de Deus nos coloca diante 

da verdade do seu amor, do mal intrín-

seco que é o pecado, como também da 

nossa verdade diante de Deus: se pre-

cisamos de perdão é porque precisa-

mos de conversão! 

Viver o Ano da Misericórdia 

significa também romper com a menta-

lidade deste mundo neopagão em que 

vivemos e voltarmos cada vez mais pa-

ra os braços de nossa Mãe e Mestra a 
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Igreja Católica, dos quais nossa civili-

zação nunca deveria ter saído. Viver o 

Ano da Misericórdia é, portanto assu-

mirmos com coragem e convicção um 

testemunho autenticamente cristão di-

ante do mundo. Somos feridos pelo pe-

cado, mas não perdemos de vista nossa 

vocação à Eternidade! O Ano da Mise-

ricórdia vem para nos mostrar o quanto  

a  graça de  Deus  está inteiramente ao 

nosso alcance! 

Feliz Ano de 2016! Feliz Ano 

da Misericórdia! 

Com minha bênção, 

Pe. Alexandre Alessio, CR 

Pároco 

FOI ABERTA A PORTA SANTA NA IGREJA MATRIZ 

No dia 13 de dezembro aconteceu a abertura da Porta Santa na nossa amada igreja Matriz  

 O Papa Francisco proclamou o Jubileu Extraordinário 

da Misericórdia, através da bula papal  Misericordiae Vultus, 

um documento do Papa onde ele faz a proclamação do jubileu e  

fala das disposições para o ano do jubileu, também denominado 

Ano Santo. Dentre os acontecimentos, foi realizado em 8 de de-

zembro de 2015, Festa da Imaculada e comemoração do cin-

quentenário da conclusão do Concílio Ecumênico Vaticano II, a 

abertura da  Porta Santa pelo Papa Francisco.   

 A Porta Santa é uma Porta da Misericórdia, onde qual-

quer pessoa que entre poderá experimentar o amor de Deus que 

consola, perdoa e dá esperança. Nos domingos seguintes à aber-

tura da Porta Santa no Vaticano, igrejas no mundo inteiro abri-

ram suas Portas Santas também. E a Matriz Imaculada Con-

ceição é uma das igrejas de nossa Diocese que teve a abertura da Porta Santa. 

  
AOS FIÉIS QUE ENTRAREM PELA PORTA SANTA E CUMPRIREM ALGUMAS CONDIÇÕES, SERÃO CONCEDIDAS INDULGÊNCIAS. 

CONDIÇÕES PARA RECEBER AS INDULGÊNCIAS: 

 Aos fiéis em boa saúde e gozo da liberdade:  

 Passar pela Porta Santa aberta em uma igreja, 

com espírito de peregrinação, e em estado de graça, ou 

seja, confissão recente, sem ter pecado novamente, e 

na mesma igreja, realizar as próximas condições: 

1- Comunhão 

2- Oração do Credo 

3- Oração pelo Papa 

4- Oração pelas intenções do Papa 

Aos enfermos que não podem sair de casa ou 

dos hospitais: 

 Será concedida a indulgencia ao viverem com fé 

e esperança a provação, recebendo a comunhão ou parti-

cipando da santa Missa e oração comunitária, inclusive 

através dos vários meios de comunicação. 

Aos presos: 

 Nas capelas dos cárceres poderão obter a indul-

gência, e todas as vezes que passarem pela porta da sua 

cela, dirigindo o pensamento e a oração ao Pai, que este 

gesto signifique para eles a passagem pela Porta Santa. 

 Os falecidos também podem ser beneficiados 

com as indulgências, através da oração dos fiéis a Deus 

para que os livre de qualquer resquício de culpa. 

 Obs: mesmo os doentes e presos deverão cum-

prir as condições dos demais fiéis (confissão, comunhão, 

oração do credo, oração pelo Papa, oração pelas inten-

ções do Papa), conforme a possibilidade

.OBRAS DE MISERICÓRDIA CORPORAIS E ESPIRITUAIS 
 Dizia o Padre, na PALAVRA DO PÁROCO a respeito da misericórdia, fundamentada na conversão e nos sa-

cramentos, sobretudo a Confissão.  Mas que além dos sacramentos, uma boa proposta, é vivenciar as Obras de Miseri-

córdia Corporais e Espirituais. 

QUAIS SÃO ELAS? 

  As obras de misericórdia são quatorze. Sete delas são chamadas de obras de misericórdia corporais: Dar de co-

mer a quem tem fome; Dar de beber a quem tem sede; Vestir os nus; Dar abrigo aos peregrinos; Assistir aos enfermos; 

Visitar os presos; Enterrar os mortos. E sete são chamadas obras de misericórdia espirituais: instruir; aconselhar, conso-

lar, confortar, perdoar, suportar com paciência e rogar pelos vivos e pelos mortos. 

Logo do Ano da Misericórdia 
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MUITO OBRIGADO IRMÃO DIZIMISTA 
 É com muita alegria que podemos contar com a 

sua ajuda. Saiba que você, através do DÍZIMO, se tornou 

parte essencial para que nossa Igreja possa exercer suas 

funções, cumprir com a missão que Jesus Cristo nos deixou. 

Como Dizimista, você é missionário (a), e o seu testemunho 

é fonte de sabedoria que inspira a todos nós. Continue fiel! 

Doando o dízimo com amor e perseverança, aprendemos a 

espiritualidade, o céu se abre, e muitas bênçãos são derra-

madas sobre nós.  

 E, lembre-se, convide sempre mais pessoas a fazer 

a experiência do Dízimo! A fazer parte desta família impor-

tante para a construção do Reino de Deus.  

         FELIZ ANO NOVO IRMÃO DIZIMISTA. 

DÍZIMO DO 13º SALÁRIO  

 Você não entregou? Ah, que pena! Mas ainda dá 

tempo. Procure a secretaria paroquial e comunique sua in-

tenção de fazer a entrega do dízimo do 13º salário e você 

será bem atendido. 

 Porque entregar o dízimo sobre o 13º?  Ora, dízimo 

são primícias de tudo aquilo que recebemos e por gratidão, 

entregamos a Deus, e o 13º salário faz parte de tudo aquilo 

que recebemos, portanto devemos fazer a entrega do dízimo 

do 13º salário. Por outro lado, analisando a finalidade do 

dízimo que é manter a Igreja, e que os gastos da Igreja no 

final do ano praticamente dobram, então o irmão dizimista 

que por natureza é consciente de suas obrigações, entrega o 

dízimo sobre o 13º salário, mas o faz com muito amor e 

sem nenhum medo de faltar algo para o seu Natal, fim de 

ano, férias, compromissos fiscais de início de ano, etc. Pois 

todo dizimista fiel sabe que o dízimo é de Deus, e que Ele 

apenas espera que nós o devolvamos para encher nossa vida 

de graças e de fartura. 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARABÉNS AOS DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO 

DIA ANIVERSARIANTE DIA ANIVERSARIANTE DIA ANIVERSARIANTE DIA ANIVERSARIANTE

2 CANDIDO MARQUES 10 DIVA CHIARADIA MATHIAS 17 PRISCILA DE F. DA SILVA SANTOS 24 JOSÉ CARLOS NUNES

2 IACI MOREIRA 10 LOURENÇA DE LIMA DA SILVA 18 MARIA DO ROSARIO DE LIMA 25 MARIA DE LOURDES C. DA SILVA

2 VIVIANE GALVÃO DOS SANTOS 10 VANIA MARIA FEITOSA DA SILVA 18 MIGUEL GOMES 25 MIRTES R. DOS SANTOS

2 OTAVIA DE ALMEIDA NUNES 10 ANTONIO M. DOS SANTOS 18 PRICILIANA C PORTO 25 PRISCILA N. DE A. ZACARIAS

2 ARNALDO PEREIRA DA CRUZ 10 MARLUCI DE JESUS 18 MARIA CELINA DE OLIVEIRA 26 ANA AP. DA SILVA MACEDO

2 ISAURA BARBOSA DE SOUZA 10 NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA 19 REINALDO FERREIRA CARVALHO 26 ANARLETE VALINE PEREIRA

3 EDINEUZA DE JESUS FERREIRA 11 ARTHUR BORGES SANTOS 19 MARIA PEREIRA FEITOSA 26 GRAZIELE DE SOUZA SILVA

3 OLALIA PEREIRA 12 IONE PERAZALLI FRANCISCONI 20 JOANA DE FATIMA DO N. GARCIA 27 GILBERTO P. DOS SANTOS

3 NATHALIA RAFFA 12 FABRICIO MANOEL OLIVEIRA 20 SEBASTIANA DE SENA 27 ANA PAULA M. DE SOUZA

4 RENATO N. DE ANDRADE 12 RITA DE CASSIA F. DOS SANTOS 20 MARIA RODRIGUES GAMA 27 ANA PAULA COSTA

4 TEODOLINO TITO DA SILVEIRA 12 MARIA LUCIA MORAES 20 FABIANA CRISTINA P. MARQUES 28 BENEDITA MARIA DE GODOI

5 ELAINE FERNANDES M. SANTOS 12 MARIA ORIDES DA SILVA BATISTA 21 KARINA C. DOS SANTOS MARTINS 28 VALDETE MARIA DOS S OLIVEIRA

5 LUIZ GONZAGA D. DE SANTANA 13 SILVIA AGUIAR FELIPE SIMÕES 22 MARIA NERCINA DOS SANTOS 28 SONIA MARIA JOSÉ DOS SANTOS

5 DAMIÃO GOMES DA SILVA 15 JOÃO ALVES DE SOUZA 22 DARA TAYNARA DE SOUZA SENA 28 JAIR MANOEL DA SILVA

6 MARINETE ALVES COQUEIRO 15 IDALIA DA SILVA SANTOS 22 TAYNARA DE SOUZA SENA 29 ANDREIA VITORIA LUCIO DA SILVA

6 LUCIANO MAGALHÃES PARIZ 16 ISABEL CRISTINA PIMENTA 22 MARCIA FEITOSA DE BRITO 29 JOÃO MORETTO

7 PATRICIA DE SOUZA SILVA 16 ELIZETE PEREIRA DA SILVA 22 DAIANE COUTO DA SILVA 30 VALMIR FERNANDES ROCHA

8 DAVINA PEREIRA RIBEIRO 16 FERNANDA RAMOS DOMINGUES 23 JUSCILEIDE LOPES F. AMORIM 30 NATHALINA P. FRANCISCONI

8 MARIA A. DOS SANTOS SILVA 16 CINTIA DE FATIMA B. ARRUDA 23 JAQUELINE K. DO NASCIMENTO 31 ROGERIA CONCEIÇÃO RIBEIRO

8 MARIA DAS GRAÇAS A. BARROS 16 LARISA ALVES DE OLIVEIRA 23 ALEXANDRA A. DA SILVA 31 CLEBER BRITO SANTOS

8 GUSTAVO O. NASCIMENTO 16 MARCELA DE OLIVEIRA 23 JOÃO DOS SANTOS 31 CLAUDIA ELIANA R CONCENSO

9 LOURDES MARIA FERREIRA 17 PATRICIA CARDOSO 23 LUISA ELENA CREMA MARTINHO DÍZIMO É MISERICÓRDIA
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VAMOS VER O QUE ACONTECE NA IMACU-
LADA ESTE MÊS? 

  

 Nossa agenda este mês, como é tradicional no 

mês de janeiro, está com poucos eventos. É mês de 

férias  e várias pastorais estão em recesso. O fecha-

mento da edição do informativo também foi adiantado 

em virtude dos feriados de fim de ano. Para melhor se 

informar a respeito de eventos paroquiais, ligue 

44493131. 

 FELIZ ANO NOVO A TODOS 

 A Campanha da reforma não para. A reforma no       CEPASP e 
na casa paroquial continuam. Os banheiros masculino e acessível já es-

tão prontos. Só não foram liberados para uso do público devido a um pro-
blema com o fornecimento da porta dos mesmos fora do padrão. O harmônio 

reformado, teve um belo concerto de reinauguração durante a Semana Mariana e 
já está em uso na Matriz. Dentro da Igreja Matriz foram colocados papéis de pare-

de nas laterais do altar da Imaculada, dando um destaque à imagem do Sagrado co-
ração de Jesus, de Nossa Senhora das Dores e do Senhor Morto, que também recebeu 
uma acomodação digna dentro da igreja. 

 Ainda dentro da Matriz, foram colocados dois novos anjos, um de cada lado 
no altar da Imaculada. Ainda no altar , foram colocadas velas artificiais com lâmpa-

das, que contribuem para a segurança das pessoas na hora de acender e apagar as velas.   

IMAGENS DA REFORMA NO MÊS DE DEZEMBRO

 Irmãos, tudo que foi e está sendo feito só foi 

possível se concretizar com a sua fiel e generosa parti-

cipação na CAMPANHA DA REFORMA, pelo que 

somos muito gratos a vocês, nossos fiéis colabora-

dores.   Por isso tudo, você pode ver como é importan-

te para a Paróquia Imaculada Conceição a continuida-

de de sua participação generosa na Campanha da Re-

forma. E nós, colaboradores, devemos aproveitar pois 

a com a campanha, muito está sendo melhorado em 

nossa paróquia, pois temos um padre jovem, com mui-

ta criatividade, vontade e sobretudo muita coragem pa-

ra melhorar nossos espaços de celebrações e eventos 

de evangelização, pois sabemos que para mexer com 

reforma é preciso muita coragem.  

PARA VOCÊ QUE AINDA NÃO PARTICIPA E QUER NOS AJUDAR NA CAMPANHA: 
 Lembramos que a Campanha da Reforma é 
feita apenas pelos boletos que acompanham os in-
formativos. Pedimos aos que podem, que façam seus 
pagamentos nas Casas Lotéricas, pois elas cobram 
menores taxas que os bancos, tornando assim sua 

contribuição maior para a paróquia. A contribuição 
mínima é de R$25,00 devido aos custos bancários, 
mas os irmãos podem contribuir com qualquer valor, 
diretamente nos cofres da Igreja.  

 

ATENÇÃO: O PADRE NÃO MANTÉM PESSOA ALGUMA PEDINDO DINHEIRO EM SEU NOME OU 

EM NOME DA IGREJA. CASO ENCONTRE ALGUÉM QUERENDO SE PASSAR POR REPRESENTANTE 

DO PADRE OU DA IGREJA, PEDINDO DINHEIRO PARA QUALQUER COISA QUE SEJA, FUJA. ESSA 

PESSOA NÃO É DIGNA DE SUA ATENÇÃO. 

      PAPÉIS NAS PAREDES LATERAIS AO ALTAR DA IMACULADA                   NOVOS  ANJOS E VELAS NO ALTAR DA IMACULADA 


