




Oração à Nossa Senhora 
do Bom Conselho

“Gloriosíssima Virgem, 

escolhida pelo Conselho Eterno para 

ser Mãe do Verbo Encarnado, 

tesoureira das divinas graças e advogada dos 

pecadores, eu, o mais indigno dos vossos servos, 

a Vós recorro, para que Vos digneis de ser o meu guia 

e conselho neste vale de lágrimas. 

Alcançai-me, pelo preciosíssimo Sangue de vosso Divino 

Filho, o perdão de meus pecados, a salvação da minha alma 

e os meios necessários para operá-la. 

Alcançai para a Santa Igreja o triunfo 

sobre os seus inimigos e 

a propagação do Reino de Jesus Cristo 

por toda a Terra. 

Assim seja.”



 “É importante perguntar se é possível amar ‘para sempre’. Hoje, muitas 

pessoas têm medo de fazer escolhas definitivas, por toda a vida, pare-

ce impossível. Hoje, tudo está mudando rapidamente, nada dura muito 

tempo. E essa mentalidade leva muitos, que estão se preparando para o 

matrimônio, a dizer: ‘estamos juntos enquanto durar o amor.’ Mas o que 

entendemos por ‘amor’? Apenas um sentimento, uma condição psicofí-

sica? Certo, se é isso, você não pode construir em algo sólido. Mas se o 

amor é uma relação, então é uma realidade que cresce, e nós podemos 

ter como exemplo o modo como é construída uma casa.

A casa se constrói juntos, e não sozinhos! Construir aqui significa favore-

cer e ajudar o crescimento. Caros noivos, vocês estão se preparando para 

crescer juntos, para construir esta casa, para viver juntos para sempre. 

O Sagrado Matrimônio



Não queiram fundá-la sobre a areia dos sentimentos que vêm e vão, mas sobre a rocha 

do amor verdadeiro, o amor que vem de Deus. A família nasce desse projeto de amor 

que quer crescer como se constrói uma casa, que seja lugar de afeto, ajuda, esperança 

e apoio. Como o amor de Deus é estável e para sempre, assim também o amor que 

funda a família queremos que seja estável e para sempre. Não devemos nos deixar 

vencer pela ‘cultura do provisório’!

Portanto, como se cura esse medo do ‘para sempre’? Cura-se dia por dia, confiando-se 

ao Senhor Jesus em uma vida que se torna um caminho espiritual diário, composto 

por etapas, crescimento comum, o compromisso de se tornarem homens maduros 

e mulheres de fé. Porque, caros noivos, o ‘para sempre’ não é apenas uma questão 

de tempo! Um matrimônio não é apenas bem sucedido se dura, mas é importante a 

sua qualidade. Estar juntos e saber amar para sempre é o desafio de esposos cristãos.

Vem-me à mente o milagre da multiplicação dos pães: também para vocês, o Senhor 

pode multiplicar o vosso amor e dá-lo fresco e bom todos os dias. Ele tem uma fonte 

infinita! Ele vos dá o amor que é o fundamento de vossa união e cada dia o renova, 

o fortalece. E o torna ainda maior quando a família cresce com os filhos. Neste ca-

minho, é importante e necessária a oração. Peçam a Jesus para multiplicar o vosso 

amor. Na oração do Pai-Nosso nós dizemos: ‘Dá-nos, hoje, o nosso pão cotidiano’.  Os 

esposos podem aprender a rezar assim: ‘Senhor, dá-nos hoje o nosso amor cotidiano’, 

ensina-nos a amar, a querer bem um ao outro! Quanto mais vocês se confiarem a 

Ele, mais o amor de vocês será ‘para sempre’, capaz de se renovar-se e vencer todas 

as dificuldades.

Viver  junto  é  uma  arte, um  caminho paciente, bonito e fascinante. Ele não ter-

mina quando vocês conquistam um ao outro. Na verdade, é precisamente aí que se 

inicia! Esse caminho de cada dia tem regras que podem ser resumidas em três pala-

vras, que eu já disse para as famílias, e que vocês já podem aprender a usar entre vós: 

Permissão, obrigado e desculpa!”

Praça São Pedro – Vaticano – 14/02/2014 | Boletim da Santa Sé | Tradução de Liliane Borges.
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História

A Padroeira
A origem da história de devoção à Nossa Senhora do Bom Conselho 
está mesclada aos relatos e milagres de  Nossa Senhora de Shkodra, 
que significa Bom Conselho, venerada na Albânia e hoje também ve-
nerada em Genazzano.

Dentre as várias Capelas existentes na Albânia e dedicadas à Santa, 
uma, especialmente, tornou-se um grande centro de peregrinações no 
tempo das guerras contra os turcos Otomanos. Tratava-se da Capela 
de Shkodra. Certo dia, a cidade foi cercada pelos Otomanos; então, 
dois albaneses muito devotos da Virgem, postaram-se diante do ícone 
(pintura religiosa) de Nossa Senhora e pediram a graça de escapar com 
segurança. Neste momento o ícone soltou-se do altar e, flutuando no 
ar, saiu da capela. Os dois homens, chamados De Sclavis e Gjorgji, 
seguiram o ícone flutuante, escaparam do cerco e chegaram a Roma. 
Lá, o ícone desapareceu.

Passado algum tempo, os dois ouviram falar sobre uma imagem de 
Nossa Senhora que tinha aparecido milagrosamente na cidade de Ge-
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nazzano. Decidiram ir para lá. Ao chegarem, reconheceram o ícone como sendo a 
mesma que era venerada em Shkodra e que os tinha guiado até Roma. Por isso, os 
dois decidiram fixar moradia no local.

O tempo passou. Então, o Papa Sisto III pediu ajuda a todos os fiéis para efetuar res-
taurações na Basílica de Santa Maria Maggiore. O povo de Genazzano destacou-se 
pela generosidade. Por isso, o papa doou à cidade um terreno. Nele, foi erguida uma 
bela igreja dedicada a Nossa Senhora do Bom Conselho. 

O povo albanês não esqueceu Nossa Senhora do Bom Conselho. Ela ainda é festeja-
da lá duas vezes ao ano. Na ocasião, eles pedem que ela volte para sua primeira casa 
na Albânia. O Papa Pio XII fez questão de colocar sua missão papal sob a proteção de 
Nossa Senhora do Bom Conselho.
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A Paróquia
A Paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho é assistida pelos Padres e 
Irmãos Estigmatinos. A Congregação Estigmatina foi fundada por São 
Gaspar Bertoni em 1816, na Itália. Os três primeiros Estigmatinos a 
chegarem ao Brasil em 1910 foram Pe. Henrique Adami, Pe. Alexandre 
Grigolli e Ir. Domingos Valzachi.

No final de 1941, o Arcebispo Metropolitano de São Paulo, Dom José 
Gaspar de Affonseca e Silva, decidiu fundar na cidade de São Paulo 
uma paróquia com o nome de Nossa Senhora do Bom Conselho e 
escolheu o Alto da Mooca para a instalação.

O Colégio Santa Catarina, funcionando na Rua da Mooca, n.º 3758 
desde 1926, foi o local escolhido para os contatos e reuniões. Pe. Vi-
tório Nardon da Congregação dos Padres e Irmãos Estigmatinos, foi 
escolhido para ser o primeiro Pároco. 

O local designado para a Sede Paroquial foi a Rua Bixira, n. º 233 
(antes uma carpintaria). Em 16 de março de 1941 foi celebrada uma 
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missa com a presença de muitas pessoas inte-
ressadas na instalação ofi cial da Paróquia.

No primeiro trimestre de 1945 foi adquirido 
um terreno de 4000 metros quadrados na Rua 
da Mooca, esquina com a Rua Fernando Fal-
cão. Em 28/04/1945, Monsenhor Paulo Rolim 
Loureiro realizou missa campal no terreno, 
para marcar sua posse, onde foi erguida uma 
cruz.

Em 1946 foi aprovado o projeto para a cons-
trução da nova Igreja e em 1947 foi iniciada a 
terraplenagem. De 1943 a 1948 muitas quer-
messes e alguns festivais de música foram re-
alizados para arrecadar dinheiro para as obras 
da Paróquia.

Em novembro de 1948 a parte debaixo do 

novo templo estava concluída e seu endereço 

fi cou sendo Rua da Mooca, n. º 3911. A partir 

de 1949 foi defi nido que todas as promoções 

realizadas pela Paróquia seriam destinadas à 

construção da parte de cima da Igreja ao ní-

vel da Rua da Mooca. Entre 1950 e 1955 os 

trabalhos de construção foram intensifi cados. 

Além das atividades de construção da sede da 

Paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho, 

também foram realizados atos religiosos devi-

do à comemoração do Ano Santo em 1950.

Hoje, a Paróquia Nossa Senhora do Bom Con-

selho está sob a responsabilidade do Pe. Gildá-

sio do Espírito Santo Lima Tanajura, CSS, da 

Congregação Estigmatina.
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A Congregação dos Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo foi fun-
dada em 1816 por Pe. Gaspar Bertoni, na cidade de Verona, no norte da 
Itália.

Nascido em Verona/Itália aos 09 de outubro de 1777, Pe Gaspar Bertoni vi-
veu entre final do século XVIII e meados do século XIX. Nessa época, a 
cidade de Verona foi palco de constantes conflitos entre franceses e austríacos 
que disputavam a sua posse.

Esta situação provocou um clima de desordem e libertinagem que atingiu 
a juventude e até o próprio clero. Jovens desorientados, fome dominante, 
muitos feridos de guerra e a falta de escolas para as crianças gerava o caos na 
cidade.

Pe Gaspar cresceu nesse ambiente, enfrentando inclusive problemas fami-
liares com a morte da irmã e a separação dos pais. Entrou no Seminário e 
foi ordenado sacerdote aos 23 anos em 20 de setembro de 1800. Trabalhou, 
desde os tempos de seminarista, no auxílio aos doentes e na instrução da ju-
ventude, sendo reconhecido como “Apóstolo dos Jovens”. Fundou Oratórios 
Marianos, onde reunia os jovens para orar e meditar a Palavra de Deus, e 

Congregação dos Sagrados Estigmas
  São Gaspar Bertoni



13

também para lazer e ocupações sadias. Dessa forma, tirava-os daquele clima adverso que 
reinava na cidade. Pe. Gaspar encaminhou esses jovens para artes e atividades através 
de preparação especializada, com dedicação aos estudos e ao trabalho, e mostrou-lhes o 
caminho da perfeita vida cristã. Pela excelência de seu trabalho nessas missões populares 
ele recebeu da Santa Sé o título de Missionário Apostólico.

A pedido de seu bispo, trabalhou na reforma do Clero de Verona, resgatando sua ordem 
e dignidade. Empenhou-se a tal ponto em seu trabalho que os padres e seminaristas pas-
saram a ser reconhecidos como modelos de disciplina e zelo.

Era tão profunda a sua vida de oração e a sua união com Deus que ele vivia constante-
mente sob o influxo do sentimento da presença de Deus. Vivia o Santo Abandono, que 
significa deixar que Deus conduzisse a sua vida, e, como Ele nos ensinou: sem jamais 
precedê-lo. Assim, em tudo ele percebia a vontade de Deus em sua vida, e tudo fazia para 
realizá-la. Pode-se resumir a fisionomia espiritual de São Gaspar com essas palavras: Filial 
e confiante abandono nas mãos de Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis da vida.

Um dia, diante do altar de Santo Inácio de Loyola, fundador dos Jesuítas, Pe. Gaspar teve 
uma visão: era como se o santo lhe pedisse para fundar uma ordem religiosa. Seria uma 
tarefa quase impossível, pois os invasores da cidade haviam proibido quaisquer reuniões 
ou aglomerações de pessoas. Mas Pe. Gaspar, percebendo ser esta a vontade de Deus, 
passou a reunir-se com alguns companheiros, com objetivo inicial de estudos. E, como 
lutava para conseguir instalações para fundar uma escola para os meninos pobres, foi lhe 
dado um prédio anexo à Igreja dos Estigmas, para esta finalidade.

Foi em um frio 4 de novembro de 1816 que Pe. Gaspar entrou com alguns companheiros 
no prédio, para iniciar a escola, e este mesmo dia foi o marco de início da “Congregação 
dos Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo”, os Estigmatinos. Pe. Gaspar tinha 
imenso respeito pelo Papa e pelos bispos, que são sucessores dos apóstolos. E, unindo esta 
devoção ao título que recebeu da Santa Sé, assim ele definiu o lema da sua congregação: 
“Missionários Apostólicos em Auxílio aos Bispos”.

As regras para a sua congregação ele foi escrevendo aos poucos, conforme sentia a inspira-
ção divina para isso. Mas, fundamentalmente, os religiosos Estigmatinos devem dedicar-
se à pregação da Palavra de Deus com retiros e missões populares, à formação da juventu-
de e ao clero, seguindo os passos de seu fundador.

E pela sua grande devoção por Nossa Senhora e São José, escolheu os Santos Esposos 
como patronos da congregação. 

Pe Gaspar morreu em 12 de junho de 1853, com quase 76 anos, e foi canonizado por 
São João Paulo II em 01 de novembro de 1989. Celebra-se sua Festa Litúrgica em 12 de 
junho.
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Comunidade paroquial
e Serviços Pastorais

Difundir os ensinamentos deixados por Jesus nos Evangelhos e Livros Sagrados é o objetivo 
da Santa Igreja e, para que isso ocorra, é necessário um projeto de evangelização distribuído a 
vários grupos em diferentes setores como Pastorais, Movimentos e Associações, formados por 
pessoas que se interessam em trabalhar junto às comunidades. Cada um desses Setores tem 
objetivo, característica e necessidade próprias que, no conjunto, formam a evangelização da 
Paróquia. Em nossa comunidade temos os trabalhos exercidos por esses grupos como:

PASTORAL

Do latim pastoralis (de pasto, pastor). Fazer Pastoral é fazer o que Jesus fez. É por meio das 
Pastorais e do conjunto de suas atividades que a Igreja recebe ajuda para  realizar a sua missão. 
Em nossa igreja temos as Pastorais: do Batismo, da Catequese de Primeira Eucaristia e Adultos, 
de Crisma Jovens e Adultos, da Música, da Saúde, do Dízimo, Familiar, Litúrgica, da Comu-
nicação, de Eventos, dos Coroinhas e da Criança.

MOVIMENTOS E GRUPOS

Reunião de fi éis leigos que se empenham, com objetivos e práticas comuns, em atender a 
necessidades específi cas e desenvolver ações que respondam a essas mesmas necessidades ou 
a desafi os junto à comunidade. Também se reúnem para obras de piedade ou de caridade, 
sempre exaltando o espírito cristão. Estão presentes em nossa paróquia: Apostolado da Oração, 
Assistência Social, Creche M.T.M.M., Cerimonial, ECC, Encontro de Noivos, FABER – Fa-
mília Bertoniana, GASFA– Grupo de Adolescentes São Francisco de Assis, Grupo de Oração 
Rei Davi, Liga Jesus, Maria e José, Mãe Rainha de Schoenstatt, Movimento Mariano, Procla-
madores da Palavra, Saber Viver, Terço dos Homens, Vicentinos e Núcleo de Solidariedade.

NARCÓTICOS ANÔNIMOS - Reunião toda 2ª feira às 20h

AA – Alcoólicos Anônimos Trabalha com pessoas que sofrem com a dependência química e as 
famílias que convivem com essa realidade. Busca reerguer e recuperar os usuários de drogas. 
Reuniões de 2ª a 6ª feira as 20h.
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Creche Maria Thereza de Mello Mororó
A dificuldade em conciliar trabalho fora de casa e criar filhos, aliado a falta de vagas nas cre-
ches, fazia com que algumas mulheres deixassem crianças brincando na porta da Igreja, en-
quanto iam para seus empregos. Acontecia na Mooca, por volta de 1977, às portas da Paróquia 
Nossa Senhora do Bom Conselho.

Alguns paroquianos, preocupados com essa situação, uniram-se ao Pároco da igreja – Pe. Joa-
quim – e criaram a Creche Bom Conselho.  Instalada em um galpão usado pelo SESI, abrigava 
apenas 20 crianças. O objetivo era criar uma grande e aconchegante casa, com toda assistência 
necessária para suprir as perdas decorrentes da separação materna durante o dia, através do 
contato com outras crianças e com o adulto que as assistia. 

Dentre os paroquianos voluntários nos trabalhos com a Creche estava Maria Thereza, uma 
garotinha que acompanhava os pais e aproveitava para brincar com os amiguinhos assistidos. 
Maria Thereza faleceu aos 11 anos vítima de doença fatal. E, em 12 de outubro de 1980 foi 
homenageada com a criação da Creche Maria Thereza de Mello Mororó.

O objetivo inicial era atender somente as 20 crianças, visto que o espaço físico disponível era 
pequeno e as despesas pagas pelos próprios diretores-voluntários com a ajuda de outros paro-
quianos. Em 1984, com a implantação de convênios com a Secretaria Municipal da Família e 
Bem-Estar Social (FABES da PMSP), o atendimento da Creche foi estendido para 40 crianças 
na faixa etária de 3 a 6 anos. 

Com o decorrer dos anos, houve a necessidade de reformar e ampliar as instalações e estender 
o atendimento desde 1 ano até 12 anos para melhor acompanhar a formação das crianças.

Hoje, com grande ajuda da Congregação Estigmatina na Itália, da Igreja e de paroquianos, o 

prédio foi reconstruído e pode receber 109 crianças na faixa etária de 1 a 4 anos e 11 meses e 

mais 98 crianças na faixa etária de 6 a 12 anos com atendimento complementar e sob os cuida-

dos de profissionais preparados e treinados para a assistência infanto-juvenil.

Funcionando das 7h às 17h, a entidade tem caráter filantrópico, é juridicamente regularizada 

junto aos órgãos competentes e tem como objetivo principal oferecer às crianças e aos adoles-

centes um ambiente benéfico e propício ao bom desenvolvimento.

Alimentação adequada, prática de esportes, acompanhamento nas tarefas escolares, atendi-

mento oftalmológico e odontológico, atendimento de enfermagem, assim como recreação 

livre e dirigida proporcionam condições para que os assistidos da Creche Maria Thereza de 

Mello Mororó estejam preparados para um futuro digno, com cultura e engajamento social.

Informações e Auxílios: Rua da Móoca, 3811-A.  Fones (11) 2604.2300 / 2064.2301
crechemororo@uol.com.br
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HORÁRIOS DE CELEBRAçõES

Casamentos

Sexta-feira às 20h e 21h

Sábado às 18h, 19h, 20h e 21h 

(Consultar Secretaria)

Missas

Terça a sexta-feira às 19h

Sábados às 16h

Domingo às 8h, 10h e 19h

1ª sexta-feira do mês: Sagrado Coração de Jesus. 

Atendimento dos Padres

Quarta à Sexta-feira das 15h às 17h

Sábado das 9h às 11:30h.

Batizados

Todo terceiro domingo do mês às 10h. 

O encontro de preparação com pais e padrinhos de Batismo é 

agendado pela Secretaria.



O Matrimônio
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Quem marca o casamento?

A Celebração do Casamento só pode ser 
marcada pelo casal ou um dos noivos, di-
retamente na Secretaria da Igreja.

O que é necessário?

. Fazer a reserva de data e horário com 
até um ano de antecedência.

. Três meses antes da data do Casamen-
to, comparecer na Secretaria com os do-
cumentos necessários para o casamento: 

a) Certidões de Batismo (de ambos) atu-
alizadas, ou seja, com até seis meses an-
tes do casamento.

b) Xerox de documento pessoal (RG e 
CPF).

c) Edital de Proclamas do Civil (o Car-
tório fornece com três meses antes do 
casamento civil).

d) Comprovante de residência (Conta 
de Luz, Água ou Telefone).

e) Comprovante de participação no En-
contro de Noivos. 

. Quando os noivos residem fora da área 
da Paróquia, deverão trazer a devida 
transferência. 

. O pagamento da Espórtula e outras 

taxas deve ser feito até 30 dias antes do 
Casamento.

. Só podem fazer Processo para casar na 
Igreja pessoas que sejam solteiras, viúvas 
e divorciados que nunca se casaram na 
Igreja.

. Quanto ao casamento civil, os noivos 
devem procurar o Cartório de Registro 
Civil onde residem e dar entrada ao pro-
cesso. O casamento civil pode ser reali-
zado de duas formas:

- No próprio Cartório, em dia e hora 
marcados;

- Na igreja, onde será realizado o casa-
mento religioso com efeito civil. Para 
isto, os noivos devem levar, juntamente 
com os documentos exigidos pelo Car-
tório, um requerimento emitido pela 
Paróquia atestando o agendamento do 
casamento. 

Após a celebração, dentro de 90 dias, os 
noivos deverão levar a ata do casamento 
civil, assinada durante a celebração, ao 
Cartório para os devidos registros.

A celebração do casamento

A Celebração do Casamento é feita na 

sexta-feira e no sábado, em horários de-

terminados (consultar a Secretaria). 

Orientações
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ENCONTRO PARA NOIVOS
As datas serão fornecidas na Secretaria da Igreja.

INSCRIçõES 
Devem ser feitas pessoalmente na secretaria da 

Paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho. Informações: (11) 2601.8837



20

ATENçÃO
• A taxa de contribuição dos profissionais que vão trabalhar na ceri-
mônia deve ser entregue na Secretaria até 15 dias antes do casamento 
(Profissionais do Guia de Noivos devem se identificar).

• Todos os profissionais são informados sobre as normas de trabalho na 
Igreja. Portanto, essas empresas serão responsabilizadas por qualquer 
dano que venham a causar. Pede-se que seja comunicado, com 15 dias 
de antecedência, os nomes dos profissionais que prestarão serviços na 
celebração.

• Por questões de segurança, não é permitido jogar pétalas de rosas no 
tapete, nem mesmo por florista. Também, não se permite jogar arroz 
ou papel picado, nem mesmo fora da Igreja.

• Não haverá celebração de casamento aos sábados de carnaval e de 
Aleluia. Demais datas festivas confirmar com a Secretaria.

• Durante a celebração de casamento pede-se manter celular em modo 
silencioso.

• Cabe aos profissionais envolvidos com a celebração manter o silêncio 
necessário e adequado a uma cerimônia religiosa.

• A Paróquia Nossa senhora do Bom Conselho não tem responsabili-
dade de qualquer natureza, seja civil, penal, tributária (fiscal ou finan-
ceira) ou trabalhista com relação às empresas anunciantes no Guia de 

Noivos e nem com relação aos serviços por elas prestados.



Dia da Noiva
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Decoração
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REGRAS
DECORAçÃO

A ornamentação da Igreja para a celebração do matrimônio é de responsabi-
lidade dos noivos.
É permitida só uma decoração por dia. Portanto, no caso de mais de um casa-
mento, os noivos devem dividir entre si as despesas com a decoração.
É proibido o uso de arames e pregos para fi xar enfeites nos bancos. Em caso 
de fl ores devem ser colocadas em vasos ou pedestais próprios, nunca presas 
nos bancos.
É proibido o uso de cola ou fi ta adesiva no piso da Igreja.
O tapete é de responsabilidade do Decorador.
Os arranjos utilizados para decorar o altar devem permanecer na Igreja. Os 
demais arranjos devem ser retirados em até 30 minutos do término da última 
cerimônia.
Aos sábados, o responsável pela decoração deve iniciar o trabalho a partir das 
8:30h e terminar até as 13h. Em outros dias da semana, consultar a Secretaria.
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REGRAS

FOTO e FILMAGEM

Fotógrafos e Filmadores devem ter conhecimento das normas que se 
referem ao trabalho na Paróquia.

É proibido o uso de Drones e Gruas no interior da Paróquia.  Também, 
não pode ser colocado tripé na entrada do Presbitério.

Os profi ssionais de Foto e Filmagem não podem interferir nem parar a 
cerimônia para a realização de fotos.



Música
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REGRAS

MÚSICA, CORAL e ORQUESTRA

As músicas executadas durante a cerimônia de casamento devem estar de 

acordo com o ambiente religioso, inclusive no volume de som. 

A Igreja reserva-se o direito de impedir a execução de músicas não adequadas.

Os músicos devem se organizar dentro do espaço existente na Igreja e previa-

mente determinado pela Secretaria.






