CORPUS CHRISTI
GRANDE MISTÉRIO
DA NOSSA FÉ
A solenidade de Corpus Christi é um dia muito especial,
celebramos o grande mistério da nossa fé, a presença
real de Jesus no pão e no vinho, e acreditamos que
todas as vezes que somos alimentados na Eucaristia
somos fortalecidos, enfatizou nosso pároco, frei Paulo
Henrique Romêro, em sua homilia.
“Jesus se oferece como alimento, na quinta-feira santa
ao instituir a eucaristia ele nos deixa este memorial, não
é um símbolo, nós católicos não adoramos símbolo,
mas a presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo, este
alimento nos fortalece desde a igreja primitiva.
Fazemos parte do corpo místico de Cristo, onde ele é a
cabeça. Este corpo precisa de um alimento espiritual
que é a própria Eucaristia”, explica o frei.
Cristo nos refaz, diariamente nos diz não tenha medo,
coragem estou com vocês e nos aponta o verdadeiro
caminho, nos chama a conversão. A tua real presença
na Eucaristia vem ao nosso encontro, nos fortalece e
faz de nós novas criaturas, conclui o presidente da
celebração.

"Agora é urgente cuidar de quem tem
fome de alimento e dignidade, quem não
trabalha e tem dificuldade em seguir
adiante. E fazê-lo de modo concreto,
como concreto é o Pão que Jesus nos dá."
(Papa Francisco em 14 de junho de 2020)
Neste ano, o gesto concreto da
solenidade de Corpus Christi propôs um
novo momento, onde a comunidade
demonstrou união e bondade.
Após a missa transmitida via internet, os
freis da Basílica Santo Antonio do Embaré
seguiram em carro aberto pelas ruas do
bairro, com o Santíssimo Sacramento
abençoando as famílias.
Na ocasião, Frei Eduardo e voluntários
recolheram doações de alimentos,
toalhas de banhos e cobertores,
somando-as aos donativos entregues
diretamente na Igreja.

Todas as doações foram entregues às
seguintes instituições:
- Comunidade Terapêutica Nossa
Senhora da Piedade;
- Fraternidade O Caminho;
- Irmãs Missionárias da Caridade;
- Toca de Assis.
Diante de tamanha generosidade,
seguiremos adiante renovados na Fé e
vivenciando, cada vez mais, a
solidariedade e o amor ao próximo.
Que Deus os abençoe.
Marta Ariante

GESTO
CONCRETO
DE
CORPUS
CHRISTI

Colégio Stella Maris

Na “pagina 07” encontrará a lista de iténs arrecadados
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A EVANGELIZAÇÃO NESSE
TEMPO DE PANDEMIA
2020 não tem sido um ano fácil. De repente, fomos
tomados de um susto muito grande jamais visto
em nossa geração. O mundo virou de cabeça para
baixo assolado por um vírus do qual a ciência
ainda não dá conta; fomos obrigados a nos
recolher em nossos lares, em distanciamento
social, popularmente chamado de quarentena. Era
por 15 dias... E mais 15... E já se vão quase 04
longos meses... E assim seguimos sem saber até
quando, nem como.
Escolas fecharam; comércio abaixou suas portas;
hospitais superlotaram. Com nossas Igrejas não foi
diferente e foi preciso reaprender a ser como as
primeiras comunidades cristãs que se reuniam nas
casas, nascedouro da Igreja doméstica.
Quando nos demos conta que essa pesada tribulação não passaria tão cedo, foi preciso refletir como
dar continuidade à missão catequética e evangelizadora. Não era apenas uma questão de não
podermos mais ir ao templo realizar as catequeses. Também não poderíamos ir até as famílias,
mas de alguma maneira era urgente se fazer
presença, como comunidade de fé, a aqueles a
quem Jesus tinha nos confiado o Anúncio do
Reino.
Estávamos com catecúmenos nas mais diversas
etapas que compreendem a caminhada da IVC.
Crianças, jovens e adultos, prontos a serem declarados oficialmente eleitos para admissão imediata
aos Sacramentos Pascais. Outras tantas turmas em
pleno andamento do Catecumenato. E Povo de
Deus iniciando seu 1º final de semana do Anúncio
Querigmático. Não podíamos simplesmente dizer
“quando a Igreja reabrir, a gente chama vocês
outra vez. Foi preciso arregaçar as mangas, planejar, criar uma força tarefa e fazer acontecer de fato
a Igreja doméstica, lugar por excelência (assim
deveria ser) do Primeiro Anúncio.

Os catequistas dos jovens e adultos, bem como
dos adolescentes da Perseverança, organizaram-se
para realizar seus Encontros semanais através de
lives - Encontros Catequéticos virtuais em tempo
real entre o catequista e seus catecúmenos.
Já os catequistas das crianças passaram a trabalhar
com vídeos e/ou áudios gravados, contando com
a generosa participação dos pais para assistirem
e/ou ouvirem com seus filhos, fazendo aquilo que
deveria ser o ideal no processo de evangelização
que é serem os pais os primeiros catequistas das
crianças. Tudo dentro da metodologia da Leitura
Orante da Bíblia, própria da Iniciação à Vida Cristã.
Não é um trabalho fácil, até porque não estamos
de férias em casa: nem nós catequistas, nem os
catecúmenos e seus familiares. A maioria das
atividades passou a ser realizada em casa: estudo,
trabalho; fora os próprios afazeres domésticos,
sem contar a angústia que tomou conta de todos
acerca de um futuro tão incerto. Porém, nós temos
a Fé que nos sustenta e que nos dá a certeza de
que Deus tudo vê, tudo pode. Deus fará tudo
novo, de novo!
Que sigamos buscando os sinais de Deus na
oração, na meditação e contemplação da Palavra,
na participação das Missas celebradas pelas redes
sociais, na Comunhão espiritual do Santíssimo
Sacramento que nelas recebemos, na partilha das
alegrias e dores que têm sido vivenciadas, reunidos em nossas casas como família de Deus. E que,
quando tudo finalmente passar, saiamos dessa
pandemia muito melhores do que éramos até
então!
Que Maria, nossa Mãe Santíssima, continue nos
protegendo com seu manto sagrado de ternura e
amor, e interceda por nós junto a seu Filho, nosso
Mestre, Jesus!

Ariane Zoby
Coordenadora geral da IVC
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PENTECOSTES

NASCIMENTO DA IGREJA
No dia 31 de maio celebramos a festa de Pentecostes encerrando
o período Pascoal na liturgia da Igreja.
Pentecostes palavra de origem grega que significa
quinquagésimo. Historicamente era uma festa judaica em
agradecimento a Deus pela colheita. Acontecia no final da
primeira colheita do ano.
Na Igreja é uma das celebrações mais importantes,
comemora o dia que o Espírito Santo foi derramado sobre os
discípulos e a Virgem Maria. Jesus antes de retornar em definitivo
ao Pai soprou seu Espírito sobre os seus discípulos.
Maria que já havia experimentado a vinda do Espírito Santo ao
aceitar ser a mãe de Jesus, foi fundamental para fortalecer os
apóstolos na construção da igreja. Discreta, mas presente colaborou para que a obra de seu Filho permaneça no coração e na
mente das pessoas. Maria celebrou a sua oferta e sua colheita, ela
que concebeu e educou Jesus, em Pentecostes colhe o seu amor
fiel a Deus.

MARIA

MÃE DA IGREJA
Em 03 de março de 2018, o Papa Francisco instituiu no
Calendário Litúrgico a celebração da Bem-aventurada Virgem
Maria, Mãe da Igreja. A data é comemorada na segunda-feira
depois de Pentecostes, para lembrar a presença de Maria no
cenáculo com os apóstolos no momento em que o Espírito
Santos soprou sobre eles. Sua presença amorosa e dedicação
foi fonte de orientação e informação para formação da
comunidade cristã. Somos seus filhos, no gesto de entrega
de Jesus na cruz quando nos dá sua mãe. Jesus concede a ela
a autoridade de ser mãe da sua Igreja.
Ela é nossa intercessora, zela por nós. Como toda mãe, Maria
ama cada um de seus filhos, conhece suas diferenças e
necessidades pede a Jesus que olhe por aqueles a ela
concedidos. Por isso rogamos a nossa Mãe, modelo da Igreja,
que nos conceda a sua graça para perfeita união com Cristo.
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JOAQUIM E ANA
PADROEIROS DOS AVÓS
No dia 26 de julho é comemorado o dia dos
avós em lembrança a São Joaquim e Santa Ana,
pais de Maria, avós de Jesus. Não há passagem
bíblica que os mencione, mas podemos exprimir que um ambiente familiar de respeito e fé
contribuiu na formação da personalidade dócil,
discreta, forte e piedosa de Maria.
A data destaca a importância dos avós no
convívio familiar, principalmente na transmissão dos valores como respeito, fé e partilha. Por
isso a sabedoria, a experiência e o amor dos
avós são bênçãos.

SANTÍSSIMA TRINDADE
MISTÉRIO DE AMOR
O mistério da Trindade Santa, um só Deus em três
pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo é a maior dádiva da
nossa fé no Deus uno e trino. Para vivermos este mistério
precisamos nos converter, é um processo que requer
muita coragem e ousadia. Viver a fé trinitária é viver no
Deus amor. O mistério de Deus é um convite para
grande experiência de fé.
Ao enviar seu filho, para nos salvar, Deus mostra o
grande amor que tem pela humanidade, ele quer nos
resgatar e dar uma vida nova e plena.
Jesus falou diversas vezes sobre sua identidade com o
Pai: "Eu vo-lo digo, mas não credes. As obras que faço
em nome de meu Pai, estas dão testemunho de mim.
Entretanto, não credes; porque não sois das minhas
ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as
conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna;
elas jamais hão de perecer, e ninguém as roubará de
minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que
todos; e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai.
Eu e o Pai somos um." (Jo 10, 25-30).
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CONHECENDO A BASÍLICA

NOVA MATRIZ

PARTE 14

Nos últimos três artigos, traçamos uma breve biografia dos Irmãos
Gentili, e ainda temos muito para falar desses dois artistas, que
dedicaram seu talento a enriquecer o patrimônio sacro
brasileiro. Contudo, sob a ótica de suas vidas, precisamos
encerrar a conversa, mas ainda se faz necessário traçar
uma pequena análise sobre a obra desses mestres.
Pedro, como já dito, teve uma formação formal em
escola de arte na Itália, e seu irmão Ulderico foi
autodidata e aluno de seu irmão mais velho. O trabalho
de ambos, divide-se em duas categorias: a pintura
artística e a decorativa, sendo que basicamente Pedro
fica com a artística (os quadros temáticos), e Ulderico
com a decoração em volta dos quadros (alguns diriam o
trabalho técnico pesado).
Ambos, no decorrer dos serviços e de acordo com as
necessidades, transitavam de um lado para o outro. No
início, quando Pedro Gentili não contava com a
decoração de seu irmão Ulderico, e dependia exclusivamente de si para a pintura artística e decorativa, seu
trabalho era bastante “carregado e pesado”, esteticamente confuso, mas com a chegada de seu parceiro, em
1937, todo trabalho ganhou leveza e uma “limpeza”,
favorecendo em muito a pintura artística do Pedro,
liberando-o para se dedicar cada vez mais a esse
segmento.
Por outro lado, com o passar dos anos, Ulderico também
se tornou um BOM pintor artístico, tanto que coube a ele
finalizar, sozinho, a pintura da Basílica de Americana,
quando seu irmão faleceu, no meio da execução.
Naquele momento, final dos anos 60, ambos eram
mestres e poucas coisas dessa arte não dominavam; na
verdade, Ulderico foi além e se tornou também um
exímio escultor - são dele as imagens sacras que ornam a
fachada da matriz de Americana também.
Mas eu gostaria de falar das pinturas, e no que consiste tecnicamente
essas pinturas. Elas são pinturas murais à têmpera, elaboradas a partir
de cartões e moldes vazados. Tecnicamente, têmpera é um tipo de
tinta muito difundida no mundo da arte, é a mais básica das tintas, e
hoje restringimos o termo, às tintas solúveis em água.

A famosa têmpera era elaborada com gema de ovo e pigmento, mas não
foi essa a utilizada pelos Gentilis, eles elaboravam com goma arábica.
Seria complicadíssimo pintar tamanho volume com ovo, e a tinta dos
irmãos é, basicamente, uma tinta guache contemporânea.
Os irmão misturavam pigmento em goma arábica,
acrescentavam carga mineral, e fabricavam sua tinta
têmpera (guache), mas o trabalho se iniciava muito antes.
Eles elaboravam desenhos exclusivos em escala, e
passavam dias no atelier, fazendo moldes em papéis
parafinados, a maioria vazados, como os atuais “stencils”;
uma única faixa decorada, poderia necessitar de mais de
uma dúzia de moldes vazados, um trabalho longo e
complexo, mas também tinha os cartões perfurados
(spolvero), esses usados para desenhos decorativos mais
elaborados, já próximo ao artístico, onde o desenho era
transferido, passando pó de carvão pelas perfurações do
cartão.
Porém, a definição de perfeição dos irmãos estava nos
filetes, todo esse complexo emaranhado de pinturas de
moldes e cartões, recebia um contorno, feito com pincel a
mão livre, e aqui reside minha admiração. Para poder
reproduzir os desenhos dos irmãos, mesmo com todos os
anos que tenho de pintura, precisei treinar filete
diariamente, por mais de um ano, para obter os resultados
que eles obtinham. E vos garanto, esses filetes separam
realmente os amadores dos profissionais, e no caso dos
Gentilis os profissionais dos mestres.
Tamanha precisão, tanto na elaboração quanto na
execução, era coroada com as pinturas artísticas do Pedro.
Os croquis e desenhos em escalas, que ele elaborava, eram
verdadeiras pérolas, e os quadros finalizados são o
testemunho de seu notável talento. Para obter os
resultados que ele queria, primeiro ele selecionava os
pigmentos mais refinados e subvertia a técnica da
têmpera; inicialmente, ele pintava com a tinta com carga
mineral, mas no final ele removia a carga, e usava o
pigmento puro, transformando essa tinta em aquarela, o que confere esse
brilho translúcido que seus quadros tem, um toque de mestre, mas que
precisa de muita habilidade, porque não permite erro, não há segunda
chance nesse método. Quem vê de perto seus quadros, como eu vi, sabe
sabe o grau de eficiência a que chegaram.
Quanto a temática das obras, a temática é assunto para um próximo artigo

ou acesse por aqui
Para quem perdeu e quiser ler os artigos anteriores basta acessar:

www.embarecr.com/conhecendo.html
lá estão disponíveis todos os artigos anteriores

Danilo Brás
conservador - restaurador
da Basílica do Embaré
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JUBILEU DA VOCAÇÃO
FRANCISCANA
Devido ao cenário atual as comemorações do
Jubileu dos 800 anos de Santo Antonio como
franciscano foram realizadas com restrições
mas o amor e carinho dos devotos e a dedicação de todos que trabalharam na realização
da festa, o dia 13 de junho de 2020 demonstrou que mesmo nas dificuldades nada nos
afasta do caminho do Senhor.
Durante a trezena meditamos sobre a vocação
franciscana, a humildade, a obediência, a
caridade, o fervor, a abstinência, a castidade
entre outros temas sobre a vida do nosso
padroeiro.

Santo Antonio foi grande anunciador do
evangelho, amante da palavra de Deus, a
sabedoria divina o acompanhou por toda
vida.
Muito inteligente e culto sempre buscou a
humildade e a espiritualidade, foi muito
próximo dos necessitados.
Seu dom da pregação e sua sabedoria trouxe
de volta muitas pessoas afastadas da igreja e
promovia nelas a verdadeira conversão.
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ANIVERSARIANTES
DO MÊS DE JULHO
01 - Pedro Cesário de Lello
02 - Nilza Marina S Novaes Fernandes
03 - Maria Cecilia Campos Paulino
03 - Milton Faria
03 - Teresinha Brandão Pousa
04 - Arminda da Rocha Valente
04 - Humberto Tadeu P. Rodrigues
04 - Maria Alice Russo Buzzetto
05 - Maria Espósito
06 - Aglayr Barreiros de Sá
06 - Camila Paes de Melo Cavalhero
07 - Kathrein Natacha Torres de Carvalho Dias
07 - Maria Isabel Fernandez Teijeiro
08 - José Américo S. Schietti
08 - Maria Isabel Rodrigues Ferreira
10 - Elza Aparecida S.Masson
10 - Maria de Lourdes Vargas
11 - Angelica dos Santos Pimenta
11 - Maria Tereza M. Scatena
12 - Isabel Viana dos Santos
12 - Lilia Carmona Sophie Sgarbi
13 - José Carlos Fernandes
13 - Rosangela Claudina Barbosa Pasin
15 - Maria Helena Szabo Guerra
16 - Albina Marlene Stech Rodrigues
16 - Ana Carolina de Souza Pereira Rolim
16 - Maria Elvira Macchetti Christiano
17 - Joana Isabel Oliveira Silva Cohen
17 - Maria Aparecida dos Santos Nogueira
17 - Regina Helena Fernandes Machado
17 - Rubens do Santos
18 - Jorge Rodrigues Santos
18 - Rosely do C. Nascimento Matos
18 - Teresa Dirce Viveiros Mateus
19 - Graciema F. da Costa
20 - Ana Maria Siqueira Carvalho
21 - Helio Coimbra Jr.
22 - Pércio Rozan
23 - Julieta Alves Pires
24 - Ana Beatriz V. Barchi Muniz
24 - Carlos Alberto de Ávila
25 - Dilce de Lima Marques
25- Dora Maria Balthazar
25 - Maria Benedetti Colombani
25 - Patrícia Helena Chadi Mussi
25 - Teresinha Santos Sotto
26 - Dolores Leite da Silva
27 - Bianca Larruscahim Castro
27 - Eliane Lopes
27 - Rafael Barboza de Lira
27 - Telma Luiza Berti Abad Barros
28 - Jordana da Silva
29 - Neide B. de Almeida
30 - Antonio Picoli de Avelar

05 DE JULHO

Frei Alberto Pegoraro, neste dia especial, Deus te deu amor,
sabedoria, fé e inteligência. Mas o melhor de tudo é que Deus
te deu a oportunidade de transmitir a palavra dele para os
fieis. Parabéns, frei! Feliz aniversário! Que neste próximo ano
de vida você continue sendo guiado pela palavra do Senhor
para levar sabedoria àqueles que querem conhecer sua
palavra.
A comunidade do Embaré deseja que o Senhor abençoe esta
data tão marcante e especial como sempre tem feito.

DEZ ANOS DE AMOR E SERVIÇO

DÍZIMO: PARTILHA FRATERNA
O dízimo é um compromisso. Representa a nossa vontade de
colaborar, de verdade, com o Projeto Divino neste mundo. Para
que não haja necessitados na comunidade, e para que assim o
evangelho seja anunciado.
A Igreja conta com o nosso desejo de viver em Cristo, de
assumir de fato a missão de ser, junto com os irmãos de fé e
membro de um mesmo corpo, aceitar o chamado de nosso Pai
Eterno e dizer "Sim" ao compromisso de levar adiante os
trabalhos evangelizadores de nossa Igreja.
Informe-se sobre como ser tornar um dizimista e faça bem a
sua parte.
Louvado seja Deus.
Maria do Rosário de Fátima C. Silva
Agente da Pastoral do Dízimo

Há dez anos Frei Antonio Eduardo Valvassori fazia sua
profissão perpetua renovando seu compromisso de entrega
definitiva a Deus. Este compromisso expressa uma doação
total a uma vida plenamente disponível a Cristo.
O envolvimento e o carinho que frei Eduardo realiza as
obras da paróquia destinadas a ele, doando-se na elaboração e construção, realizando-as com amor nos faz honrados
por tê-lo conosco. Rogamos que Deus esteja sempre
abençoe e que Nossa Senhora o cubra com seu manto
sagrado.

UTILIZAÇÃO DO DÍZIMO
Valor recebido no mês de MAIO de 2020
Encargos sociais

R$

21.867,20
6.937,25

Reserva para pagamentos suspensos

5.329,92

Folha de pagamento (parte)

4.415,46

Energia
Água

911,61
1.789,77

Material de escritório e locação máquina

758,08

Telefone, internet, celular, net

688,72

Manutenção e seguro veículo

593,42

Compras para lojinha

573,08

Despesas com informática

500,98

Água

486,70

Material de Limpeza

358,00

Despesas bancária

313,98
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ITÉNS ARRECADADOS GESTO CONCRETO
Alimentos
Cestas básicas - 33
Arroz - 191 quilos
Feijão - 98 quilos
Açúcar - 54 quilos
Café - 43 pacotes
Farinha de trigo - 14 quilos
Óleo - 66 litros
Sal - 20 quilos
Far. de mandioca - 7 quilos
Fubá - 17 quilos
Sardinha - 19 latas
Atum - 4 latas
Macarrão - 106 pacotes
Leite em pó - 12 quilos
Leite em pó - 2 latas grandes
Leite longa vida - 14 litros
Nescau - 9 pacotes
Nescau - 3 latas
Temp. completo - 8 pacotes
Goiabada - 1 lata e 1 pacote
Gelatina - 12 pacotes
Molho pronto - 47 un
Pêssego em calda - 1 lata
Cuscuz - 1 pacote
Canjica - 1 pacote

Mist. para bolo - 1
Queijo ralado - 1
Balas - 1 pct
Caldo de galinha - 1
Azeite - 2 litros
Almôndegas - 3 latas
Salsichas - 3 latas
Bolacha doce - 30 pcts
Bolacha salgada - 17 pcts
Miojo - 6 pacotes
Leite condensado - 3 cxs
Creme de leite - 2 cxs
Lentilha - 1 pcts
Fermento royal - 2 un
Maionese - 2 pcts
Trigo para kibe - 1 pcts
Milho - 7 un
Ervilhas - 10 un

Toalhas, cobertores e lençóis
Toalha de banho - 61 unidades
Toalha de rosto - 13 unidades
Cobertores - 12 unidades
Lençóis - 5 unidades
Fronhas - 8 unidades

Material de higiene e limpeza
Detergente - 9 un
Água sanitária - 4 L
Sabão em pó - 2 kg
Papel higiênico - 24 rolos
Papel toalha - 4 un
Creme dental - 48 un
Presto barba - 1un

LITURGIA
O mês de julho é dedicado ao Preciosíssimo
Sangue de Cristo, uma forma de relembrarmos todo o sacrifício de Jesus por nós.
O Sangue de Cristo derramado na cruz é sinal
do amor de Jesus pela humanidade.
Em toda Santa Missa, a Igreja relembra este
sacrifício e eterniza a união de Cristo com
cada um de nós, por meio da Santa Eucaristia, na qual o seu Sangue está presente.
No momento da comunhão, podemos ser
lavados por este Sangue que purifica nossos
pecados.
“A meditação do sacrifício de Cristo nos leva a fazer
obras de misericórdia, dando a nossa vida por Deus e
pelos irmãos. A meditação do mistério do Sangue de
Cristo, derramado na cruz pela nossa salvação, nos
conduz aos sofredores, excluídos pela sociedade
consumista e indiferente. Nesta perspectiva,
reveste-se de importância o serviço que vocês
prestam à Igreja e à Sociedade”.
Papa Francisco

AÇÃO SOCIAL - JUNHO
Arroz - 212
Feijão - 198
Macarrão - 155
Molho - 173
Café - 36
Açúcar - 130
Óleo - 60
Bolacha - 67
Leite em pó - 41
Leite longa vida -17
Achocolatado - 12
Cestas básicas - 39
Farinha de trigo - 22
Farinha de mandioca - 6

Fubá - 29
Sabonete -12
Sardinha - 7
Goiabada - 7
Ervilha - 7
Detergente - 1
Milho verde - 10
Milho de pipoca - 1
Sal - 11
Gelatina - 9
Lentilha - 1
Mistur para bolo - 3
Sagu - 1
Miojo - 13
Tempero - 1
Aveia - 2
Creme dental - 7

Nossa Paróquia agradece a você que através do seu gesto de
partilha, nos ajuda a cada mês com nossa obra de caridade.
Deus seja louvado pela vida de cada um
Frei Paulo Henrique Romêro - Pároco e Reitor

Fiquem atentos a programação deste mês:
DIA MÊS

DIA SEMANA

CELEBRAÇÃO

03
04
06
09
11
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
25
29
30
31

Sexta-feira

São Tomé Apóstolo - 1º sexta do mês

Sábado

Sta. Isabel Rainha de Portugal

Segunda-feira

Sta. Maria Goretti

Quinta-feira

Sta. Paulina do Coração agonizante de Jesus

Sábado

São Bento Abade

Segunda-feira

São Henrique II

Terça-feira

São Camilo de Lellis

Quarta-feira

São Boaventura

Quinta-feira

Nossa Senhora do Carmo

Sexta-feira

Bvs. Inácio de Azevedo e Comps

Segunda-feira

São Apolinário

Terça-feira

Santo Inácio de Brindisi

Quarta-feira

Santa Maria Madalena

Quinta-feira

Santa Brígida

Sexta-feira

São CharbekMakhluf

Sábado

São Tiago Apóstolo

Quarta-feira

Santa Marta

Quinta-feira

São Pedro Crisólogo

Sexta-feira

São Inácio de Loyola

Mirian de Caldas Andrade
Coordenadora
da Liturgia
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