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À ESPERA DA VIDA
NOVA QUE VIRÁ
Frei Paulo Henrique Romêro
Pároco e Reitor

O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, uma luz
raiou para os que habitavam uma terra sombria... Porque
um Menino nos nasceu, um Filho nos foi dado, Ele recebeu
o poder sobre seus ombros, e lhe foi dado este nome: Conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai para sempre, Príncipe da
Paz (Isaías 9,1.5)
Chegamos ao ﬁnal de mais uma jornada! Vivemos um ano
bastante atípico, parece-nos que 2020 ainda nem começou,
ou pelo menos não deslanchou. Tivemos nossas vidas suspensas, bloqueadas, como que trancadas a sete chaves em
nossas casas. Mais ainda, ﬁcamos trancados dentro de nós
mesmos: acuados, assustados, com medo do outro e da vida.
Mas também foi um ano onde pudemos exercitar de forma
mais intensa o nosso sentido de pertença a uma Comunidade de Fé. Foi preciso que nos reinventássemos para dar
conta de seguir em frente. Nós frades fomos buscar honrar
todos os compromissos de nossa tão querida e amada Basílica, além de intensiﬁcar nossas doações às famílias mais necessitadas do que nunca em meio ao caos pandêmico.
Passamos a produzir pães de diversos tipos, realizamos eventos especíﬁcos de produtos de nossa tradicional quermesse;
tudo com muito cuidado, respeitando todos os protocolos. E
vocês, paroquianos, responderam com seu Sim de uma maneira que nos comoveu profundamente: seja arregaçando as
mangas e trabalhando junto conosco, consumindo nos dias
das vendas, nas mais diversas doações, mantendo em dia
seu compromisso com o dízimo.
Também nossa Igreja doméstica foi bastante fortalecida
nesse período. Pela força da quarentena, restabelecemos o
hábito de rezarmos em família, já tão esquecido pela correria do dia a dia. Voltamos a ser Família de Deus que se reúne
em torno da Palavra e se alegra por estar reunida!
Meu irmão, minha irmã, vamos para 2021 ainda com muitas
interrogações, muitos cuidados, mas sem perder a esperança de dias melhores. Porque temos a Fé como nossa companheira; não uma fé tola, sustentada em superstições e crendices. Sobretudo, uma Fé enraizada no Deus que ouviu o
clamor de seu Povo e veio com ele fazer misericórdia na
Pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, assim como lá
para o povo da Antiga Aliança, também já nos ouviu aqui e
agora, também já nos permitiu nesse tempo sombrio
muitas Graças, e renovará tudo outra vez!
Abracemos o novo ano com a esperança certa de que Maria,
Mãe de Deus e nossa Mãe, caminhará conosco intercedendo
por cada um de nós, apontando seu Filho como único Caminho para alcançarmos a paz, o amor e a alegria de um
mundo mais justo e solidário. Sim, esse novo mundo é possível, basta que comecemos a fazê-lo se tornar realidade a
partir de nós mesmos!
“Tu vens! Tu vens! Eu já escuto os Teus sinais!”
Um Feliz e Santo Natal!
Um Alegre e Fraterno Ano Novo para todos!
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PARABÉNS
FREI PAULO

Neste mês comemoramos no dia 04 o aniversário do nosso
pároco, Frei Paulo Henrique Romêro, que Deus continue iluminando a sua caminhada com muita Paz e inﬁnitas bênçãos.
Neste ano atípico por diversas vezes necessitamos de apoio
para enfrentar as diﬁculdades, sua presença nos ajudou a
superá-las e como demonstração de carinho os coordenadores expressam numa singela homenagem de admiração
ao excelente trabalho realizado por frei Paulo em nossa Paróquia.

PASTORAL
DA ACOLHIDA

Frei Paulo,
Em nome da Pastoral da
Acolhida desejo um Feliz
Aniversário, que o senhor tenha
muita sabedoria de Deus para
dirigir nossa Paróquia com todo
carinho e amor.
Parabéns! Felicidades que Deus
o abençoe. Continue sendo
esta pessoa maravilhosa e sensível com muita unção do Espírito Santo no comando do
Embaré. A Pastoral da Acolhida
te admira muito. Beijos.

APOSTALADO
DA ORAÇÃO

Frei Paulo, o senhor é uma
verdadeira inspiração. Sua dedicação, sua fé e sua esperança
nos motivam todos os dias a
fazer o bem para todos que
estão ao nosso redor. O senhor
nos mostrou a grandeza da fé.
Feliz aniversário, Frei. Uma coisa
que admiramos muito é a sua
fé, porque nós conseguimos
enxergá-la por meio do seu
mais simples olhar. Parabéns
pelo seu dia. Parabéns pelo seu
aniversário e que Deus te dê
muita paz, saúde e muitas
felicidades.
Conte sempre com nossas orações! Apostolado da Oração do
Embaré.

PASTORAL
DOS JOVENS

Frei Paulo, é com muita alegria
que em mais um ano possamos celebrar o dom de sua vida
dado por Deus. Muito obrigado
por ter dito sim a Deus e ter
abraçado a sua vocação, o
senhor durante esses anos em
nossa comunidade foi e é um
exemplo de dedicação ao povo
de Deus. Que o senhor continue ﬁrme na sua caminhada e
na sua missão de nos conduzir
para o caminho da salvação.
Que o nosso Senhor Jesus lhe
abençoe sempre e que Maria te
cubra com o seu manto

LITURGIA

Frei Paulo,
Hoje é um dia muito especial,
pois é seu aniversário e em
nome da Pastoral de Liturgia,
gostaria de agradecer a Deus
por sua vida e sua vocação para
o sacerdócio.
O senhor foi abençoado com a
missão de levar o evangelho
para o povo
É no ministério da sua missão
divina que nos recorda cada dia
os desejos e os anseios de Deus
para as nossas vidas .
Que a sabedoria do Senhor o
ensine, que a Bíblia sempre o
encoraje e o alimente.
Que Deus, Nosso Senhor, abençoe o senhor abundantemente
e que Nossa Senhora o proteja
com o seu manto sagrado!
Felicidades!

CANTO LITURGICO
MINISTÉRIO
DA EUCARISTIA

Querido Frei Paulo!
Que o Espírito Santo continue
iluminando sua vida. Muitas
alegrias, saúde e paz. Felicidades! Obrigada pelo carinho que
tem por nosso coral! O Sr mora
no nosso coração! Coral das 18h
de domingo

MISSA DAS 18H

Frei Paulo,
Louvamos a Deus pelo dom da
vida de Frei Paulo. Que Jesus,
Sumo e Eterno Sacerdote,
abençoe o seu sacerdócio e a
missão de nos pastorear, transformando nossos corações com
a Sabedoria Divina.
Com carinho

Parabéns ao frei Paulo pelo sei
dia
Obrigada por toda a sabedoria
que nos têm compartilhado
Muita luz em sua vida

TEREZINHA E JULIANA

Que o Espírito Santo continue
iluminando sua vida. Muitas
alegrias, saúde e paz. Felicidades! Obrigada pelo carinho que
tem por nosso coral! O Sr mora
no nosso coração! Coral das 18h
de domingo

MOVIMENTO DE
SCHOENSTTAT

COMUNICAÇÃO

Frei Paulo,
Feliz Aniversário!
Em nome da Pastoral da Comunicação agradeço por nos
ensinar todos os dias como
viver as palavras do Pai. Gratidão a Deus pela sua vocação e
por nos enviar uma pessoa tão
abençoada como senhor.
Parabéns, continue sendo
guiado pelo Pai para levar o conhecimento aqueles que
querem viver a Palavra e que
Nossa Senhora o cubra com
seu manto nesta jornada.

Felicidades Frei Paulo. Obrigado pelo exemplo que nos dá,
nestes tempos de pandemia:
reinventando-se e mantendo-se ﬁel na fé, esperança e nas
orações que fortalecem nossos
corações. Que Nossa Senhora,
Mãe, Rainha e Vencedora Três
Vezes Admirável de Schoenstatt lhe cubra com o Seu
Manto de Amor.
Com carinho receba o nosso
abraço fraterno

ORDEM
FRANCISCANA
SECULAR

MINISTÉRIO DOS
COROINHAS

Parabéns,
Frei Paulo!
Em nome do ministério de coroinhas da Basílica, desejo que
Deus te abençoe hoje e
sempre. Que esta data tão especial traga novos sonhos e
muitas esperanças para a sua
vida. Passamos por um ano
muito difícil, mas o senhor se
mostrou ﬁrme e forte, nunca
deixando seus paroquianos desamparados. Que Deus te dê
forças para continuar sendo
esse grande exemplo a toda a
nossa comunidade e para se
manter ﬁrme em sua vocação
religiosa e sacerdotal.

PASTORAL DO DÍZIMO

"Frei Paulo, parabéns pelo seu
aniversário natalício! Que Deus
o abençoe com muita saúde e
muita paz! Nós da Pastoral do
Dízimo desejamos que esse dia
seja repleto de alegrias em sua
vida! E que essa data se repita
por muitos e muitos anos!"

Caro Frei Paulo, hoje é dia de
bendizer a Deus pelo seu aniversário natalício!
Dia de celebrar a alegria que é
tê-lo em nosso meio, guiando
nossa comunidade paroquial
no seguimento do Cristo pobre
e cruciﬁcado, tão amado por
Francisco de Assis.
Esse ano, em especial, durante
a pandemia, foi admirável seu
esforço em proporcionar momentos de oração e espiritualidade para toda os ﬁéis, buscando estar próximo de todos
aqueles que amam você e a
Basílica.
Notável também é o seu constante incentivo para que as
pastorais e movimentos paroquiais alcancem um estreitamento de laços fraternos ainda
mais signiﬁcativo.
Que Deus possa retribuir toda a
tua dedicação em bênçãos na
sua vida.
Parabéns, Frei!
Felicidades hoje e sempre!

RENOVAÇÃO CATÓLICA
CARISMÁTICA

Parabéns, Frei Paulo!
" Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas
novas..." Isaías 52,7

PASTORAL DA FAMÍLIA

Frei Paulo,
Com grande alegria a Pastoral
Familiar lhe felicita por mais
um aniversário natalício! Louvamos e agradecemos a Deus
pelo dom de sua vida! Gratidão
por nos guiar e acolher, e nos
mostrar o valor da verdadeira
fé. Gratidão por não medir esforços para atender às necessidades de nossa comunidade,
doando-se incansavelmente!
Gratidão pela alegria que nos
transmite no serviço a Jesus!
Que Deus lhe abençoe e
guarde cada dia de sua vida,
concedendo-lhe os dons de
Seu Santo Espírito a ﬁm de que
possa levar a Boa Nova onde
quer que esteja e no que quer
que faça! Que Nossa Senhora
Aparecida cubra-lhe com Seu
manto de luz, concedendo-lhe
paz, carinho e proteção.
Pastoral Familiar

INICIAÇÃO DA
VIDA CRISTÃ

Caríssimo Frei Paulo,
Quanta coisa mudou em nossa
evangelização com você à
frente de nossa Basílica, não é
mesmo? Você abraçou a Iniciação à Vida Cristã e arregaçou as
mangas para juntos aprendermos a caminhar nesse itinerário de inspiração catecumenal.
Sempre foi destemido para
avançar por águas mais profundas, convite de Jesus, e sempre
incentivou a quem também
queria com você avançar.
Por isso, aproveito esse tempo
de celebrarmos seu aniversário
para louvar a Deus pelo dom de
sua vida e agradecer a você por
todo o apoio, por vibrar conosco
em cada passo dado, sempre
acreditando que podíamos ir
mais além, tendo os pés ﬁrmes
no chão e os braços abertos ao
Eterno, levando conosco cada
um que se dispõe a caminhar
na mesma direção, anunciando
o Reino e fazendo ecoar o Evangelho.
Que Deus em Sua inﬁnita bondade te cumule de todas as
bênçãos e te permita realizar
todos os sonhos que couberem
em seu coração! Receba meu
abraço fraterno e o abraço de
cada um de seus catequistas!

Frei Paulo, nos alegramos e louvamos a Deus pela sua vida.
Agradecemos pelos dons que
Ele te deu . Dons colocados a
serviço da comunidade no
anúncio da Boa Nova.
Pedimos a Deus e a Nossa Mãe
santíssima que o guarde e proteja sempre e o Espírito Santo
ilumine e conduza sempre sua
vida e sua missão.
Parabéns! Obrigado por tudo.

COMUNIDADE
SANTA RITA

Querido frei Paulo, a
comunidade Santa Rita se
alegra com a celebração do
dom da sua vida. Que Deus
continue sempre te
abençoando e iluminando na
caminhada.

PASTORAL DA SAÚDE

Nosso querido Frei Paulo,nosso
pároco e amigo.Parabéns,muita saúde,alegria e luz,para continuar levando sua missão com
sabedoria e paz.Nos da Pastoral
da Saúde deixamos aqui nosso
mais carinhoso abraço e admiração pelo seu trabalho e empenho nesse momento tão difícil com a pandemia.Conte
sempre com o nosso apoio e
estima.

COLEGIO
STELLA MARIS

Frei Paulo, Parabéns!
A Comunidade da Capela Stella
Maris se une, neste dia, para
celebrar o dom de sua vida.
Desejamos muita paz, saúde e
que o Senhor lhe cubra de
bênçãos.
Aos olhos de Deus, o senhor é
precioso.
Em nossos corações, sua
presença é valiosa.
Um fraterno abraço de toda
esta Comunidade.
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JESUS A MAIOR PROVA
DE AMOR

Advento o início do Ano Litúrgico, encerrado na festa
de Cristo Rei. Palavra de
origem latina signiﬁca
chegada, período de renovação. É o tempo de preparação para o Natal, o
nascimento de Jesus. É a
conﬁrmação anunciada
pelos profetas da Aliança
do Amor de Deus pela humanidade.
Durante quatro semanas meditamos sobre o amor de Deus
por nós, que enviou seu ﬁlho ao mundo, encarnado no seio de
Maria, momento de expectativa, de esperança. Um grande
acontecimento se realiza, e para melhor nos prepararmos para
este momento solene devemos cuidar do nosso coração. Ele
precisa estar limpo e iluminado para receber a Luz do mundo.
Após nos prepararmos no Advento, a Boa Nova chega num recém-nascido. Jesus assume a natureza humana, na fragilidade
de uma criança para realizar o projeto de Salvação do Pai. "Não
temais, eis que vos anuncio uma boa nova que será alegria
para todo o povo: hoje vos nasceu na Cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor." (Lc 2,10-11)
Jesus, Luz do mundo, é o grande presente do Pai para nós.
Natal é tempo de graça, de esperança, do carinho misericordioso de Deus.

PROGRAMAÇÃO DE FINAL DE ANO
Novena de Natal - de 1º a 17 de dezembro, às 19h na Basílica
TEMA: PREPARANDO A VINDA DO SENHOR

ENCONTRO

TEMA DO DIA

DATA

1º Encontro

Palavra prometida

01/12

2º Encontro

Palavra, luz da vida

02/12

3º Encontro

Palavra anunciada

03/12

4º Encontro

Palavra transbordante

08/12

5º Encontro

Palavra revelada

09/12

6º Encontro

Palavra acolhida

10/12

7º Encontro

Palavra encarnada

15/12

8º Encontro

Palavra pequenina

16/12

9º Encontro

Palavra celebrada

17/12

MISSA DA VIGÍLIA DO NATAL Dia 24, às 19h30 - Basílica
MISSA DO NATAL DO SENHOR Dia 24, às 19h30 - Basílica
AÇÃO DE GRAÇAS DO
ENCERRAMENTO DE 2020 Dia 24, às 19h30 - Basílica

AVE CHEIA
DE GRAÇA

Apesar da devoção a
Imaculada Conceição ser
antiga o dogma só foi
aclamado pelo Papa Pio
IX, em 1854, quatro anos
depois a sua proclamação,
a Virgem em sua aparição
a Bernadette disse: "Eu
sou a Imaculada Conceição". Segundo estudiosos
era quase impossível que
Bernadette tivesse conhecimento e soubesse o signiﬁcado do dogma, assim
o fato narrado por ela é
considerado uma
conﬁrmaçãocelestial do
dogma.
A festa do dia 8 de dezembro ressalta o projeto de
Deus, que preservou Maria
do pecado original. Ela é
cheia da graça divina, a
habitação digna do ﬁlho de Deus: "Ave, cheia de graça. o
Senhor é contigo" (Lc 1,28).
Ao comemorar o dogma da Imaculada Conceição estamos celebrando a alegria do imenso amor de Deus pela humanidade,
na grandeza de Maria que não teve medo de dizer SIM ao
projeto de Deus. Nossa missa solene em louvor a Imaculada
Conceição será às 19h30 na Basílica.
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PROSSEGUIR!
Roseleine Gonzaga de Oliveira
Catequista IVC – Responsável
pela Perseverança

Um ano atípico para
todos, mas não perdemos
o entusiasmo!
Fomos em busca de pessoas que trouxeram
grande estímulo ao crescimento humano e cristão,
por entrevistas online.
Os lares foram privilegiados de encontros fortalecendo os laços familiares,
reconhecendo que o Lar é
o primeiro lugar para o Reino de Deus acontecer.
Desenvolvemos atividades concernentes ao Calendário Litúrgico. Contamos com Família de Perseverante que nos envolveu,
apresentando como Espiritualidade o tema “Com Maria no Cenáculo clamamos: Vem Espírito Santo!”
Tivemos entretenimento cultural com reﬂexões e propostas em
grupo, após assistirmos ao vídeo adaptado para escolas da
peça teatral resumida do livro “Malala, a menina que queria ir
para a escola” escrito pela jornalista santista Adriana Carranca.
Oportuno o dito de Malala Yousafzai: “Uma criança, um professor, um livro e um lápis podem mudar o mundo”. Imaginemos
isso com a força do Evangelho!
Vivamos todos, em qualquer faixa etária com alegria, pois o
cristão é alegre por ser o guardião da Esperança.
Um mundo marcado por tantos conﬂitos e intolerâncias, desigualdades, uma sociedade
que oferece o fardo da violência e o indiferentismo.
É preciso conhecer o
Rosto de Jesus, no cotidiano da Vida e nas concretas
responsabilidades que leva-nos a descobrir Deus
onde as pessoas vivem,
trabalham, estudam, se divertem, amam, choram ou
sorriem…
A Palavra de Deus é fonte
de Água Viva para toda a Igreja.
Maria, Mãe da comunidade dos discípulos (Jo 19,27; At1,14) está
presente em todas as etapas da caminhada.
Deus anima a Vida e as ações do cristão, acentuando certos
valores.
“Cada um viva de acordo com a graça recebida e coloquem-se
a serviço dos outros, como bons administradores das muitas
formas da graça que Deus concedeu” (I Pedro 4,10).
Deus quer cada um de nós transformados Nele, em qualquer
estado ou atividade, seja o sacerdote como sacerdote, o religioso como religioso, o leigo como leigo, o casado como
casado, o comerciante como comerciante, o soldado como soldado, o programador como programador, o administrador
como administrador… estaremos sempre a construir uma sociedade humana mais justa, alegre e de esperança.
O Natal se aproxima, paremos e olhemos a nossa própria vida
com carinho e atenção para descobrir o que nela, particularmente neste ano, transformou-se num belo presente a ser
ofertado a Jesus!

MENSAGEM DO GRUPO
DA PERSEVERANÇA
“Senhor Jesus, neste Natal, quero entregar a Ti,
aquilo que tenho em mim e que não Te magoa, e
quero ﬁrmar um compromisso Contigo, de mudar
aquilo o que ainda não é bom em mim. Obrigada
pelo Seu Amor.
Heloísa H.A.Lourenço
Catequista Perseverança

O que quero dar de presente para Jesus são todas as
vezes que mostrei amor,esperança e união,todos os
momentos em que agi como ﬁlho de Deus e que
ajudei a evangelizar. Que seja um bom aniversário
para Jesus!!!
João Vitor S. Queiroz, 14

Pensando bem... desde 20 de março deste ano pude fazer
experiência do amor doação. Por 7 meses Deus me concedeu a
graça de estar presente, ao lado de meu pai Jair, que se encontrava
muito enfermo. A demência, o vício do cigarro, o enﬁsema pulmonar e por ﬁm o câncer de próstata com metástase foi deixando a
sua vida cada dia mais difícil. Não foi fácil vê- lo perder as forças
até mesmo para se alimentar.
Todas as vezes que chegava na casa de meus pais ele me chamava
para rezar e eu rezava com ele e para ele. Assim tive a
oportunidade de demonstrar meu amor, minha paciência, minha
dedicação nas noites em claro cuidando dele. Tenho certeza de
que fui presença de Deus para meu pai e até no último momento
da sua vida, no seu último suspiro pude rezar e cantar para ele na
certeza de que o céu o esperava… JESUS EU TE AMO.
Márcia Regina T. de Oliveira

Este ano em meio de tantas provações, foi um ano que muitas
coisas boas aconteceram para mim. Um ano no qual eu aprendi
muitas coisas, e acredito que me tornei uma pessoa melhor. Meu
relacionamento com Jesus se tornou mais forte na quarentena,
onde aconteceu e ainda esta acontecendo muitas coisas, e Ele foi o
meu maior auxílio. Isso me transformou de dentro para fora,
aprendi muitas coisas com Ele e quero continuar aprendendo. Foi
um ano difícil, mas tentei ao máximo aproveitar meu tempo,
fazendo bem para mim e para os outros. Com certeza, o ano que
eu mais aprendi em toda minha vida, e sou feliz por ter tido tantas
experiências preciosas em meio de tanta coisa acontecendo no
mundo.
Maria Helena T. de Oliveira, 14"

O Natal se aproxima e me coloquei a pensar o que representou
minha vida diante de Jesus, e sei que só teremos um natal feliz
se dermos a Jesus nós mesmos, a nossa vida, deixar que ele
reine sempre em nosso coração, então, analisando minha vida
percebo que minha atividade proﬁssional foi extremamente
importante neste ano.
Exerço diariamente a advocacia, e é nítido como o rosto de Deus
está presente em todos os aspectos no meu trabalho, é a Deus a
quem primeiro o advogado deve pedir ajuda em suas demandas,
pois sabemos que ele é o primeiro protetor da Justiça.
Fui agraciada por Deus no exercício da minha proﬁssão, tenho
avaliado de forma constante o quanto este ano serviu de aprendizado no desempenho do meu trabalho, como fui instrumento de
Deus na vida de tantas pessoas, ajudando em seus “problemas”,
doando sorrisos, externando palavras de conforto e esperança,
transmitindo sempre o bem, tudo são presentes para Jesus, e sei
que tudo isso fez diferença na vida dessas pessoas, na minha, na
da minha família, amigos, sociedade.
O advogado deve buscar a Justiça como ato de amor pela proﬁssão, tentando sempre fazer o que é certo, sendo útil no e para o
mundo.
Desempenhando o meu trabalho, eu ofereço diariamente a Deus a
minha vida, seguindo os princípios de fé, justiça, ética, bom senso,
responsabilidade, solidariedade, amor ao próximo, respeito aos
direitos dos outros, entre outros. Encerro deixando registrado o
nome de um homem que era temente a Deus e que traz muitos
ensinamentos em seu decálogo, Santo Ivo, Padroeiro dos
Advogados.

CLAUDIA GUENKKA

Natal é a época em que se volta a olhar para a Sagrada Família, meu presente para Jesus neste Natal foi
conseguir ﬁcar ainda mais próximo de minha família, e ajudar nos afazeres de casa bem como me dedicar um pouco mais aos meus estudos, devido as
aulas serem on-line.
Também quero dar a Jesus de presente neste natal
mais obediência aos meus pais, ser mais ﬁel as palavras dele e oferecer todo o meu amor e o meu coração.
RODRIGO CÉSAR GUENKKA, 14

ERRATA
Na edição anterior na matéria Momento de Fé e Conexão
com Deus por equívoco não foi publicado os nomes das
autoras Estela Riccioti e Regina Riccioti.
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CONHECENDO A BASÍLICA

NOVA MATRIZ

PARTE 19

Danilo Brás
Conservador e Restaurador
da Basílica do Embaré

OS VITRAIS DA BASÍLICA
Depois de nos debruçarmos, no último artigo,
sobre a manufatura dos vitrais e sua importância estética, histórica e até
mesmo “ideológica” para
o estilo gótico, fomos capazes de identiﬁcar
alguns remanescente
dessa arte presente na Basílica, oriundos da antiga
capela (1915), do padre
Gastão de Moraes. Agora,
avançaremos para falarmos dos vitrais pensados,
projetados e fabricados
como ornamentos artísticos para a Matriz do
Embaré.
Como muitas vezes repetido, o projeto da nova
matriz, de E. Kemnitz, era
uma ideia coesa e que
seguia linhas determinadas pelo grande engenheiro. Cabia a
ele a orientação sobre os vitrais, mas somente sobre a parte
morfológica da peça, se restringindo às dimensões, formas e
locais no templo. Quanto aos temas, “as passagens da vida de
Santo Antônio de Pádua”, era uma escolha da família religiosa
do ano 32, cabendo ao Frei Vital Maria de Primiero O.F.M.cap
(pároco da época) a intermediação entre o fabricante, as orientações do Kemnitz, os desejos temáticos da fraternidade e a tesouraria, responsável pela construção do templo.
Nesse ponto, vale destacar (novamente) que os vitrais estão
entre os objetos mais custosos da Basílica, e, com o
decorrer dos anos, a escassez de artíﬁces da área, somente encareceu, ainda
mais, sua fabricação e manutenção. Nesse sentido,
Frei Vital não se deixou
levar por uma escolha estética, tradicional ou emocional, mas optou por abrir
orçamentos, e um bom
número de proﬁssionais
atendeu ao chamado.
O escolhido para executar
os vitrais da nave foi o atelier Zucca & Cia, cujo proprietário era o artista italiano Henrique Zucca (1895-1993), um hábil mestre vitralista milanês com competência e experiência
mais que necessária para
assumir os serviços, já reconhecido por diversas
participações em salões de artes na capital, nos anos 20 e 30.
O grande problema era o preço, e para contornar a questão foi
criada a ideia de “apadrinhamento”, onde uma pessoa ou família assumia os custos de fabricação de uma peça, com direito a ter seu nome imortalizado nela. A idéia surtiu efeito, e algumas imortais famílias pagaram individualmente 1:650$000
(um conto e seiscentos e cinquenta mil réis), e ainda hoje tem
seu nome gravado para posteridade em uma sublime peça
artística da Basílica do Embaré.
Não é preciso descrever a beleza dessas peças, quando se
aprecia essas obras logo se nota que o Zucca se superou,
mesmo com muitas restrições, ele soube demonstrar seu
enorme talento nas lacunas que deixaram livre para expor sua
habilidade artística. Ele fabricou, ao todo, oito vitrais trifólios,
com rosáceas de três pétalas superiores, e 4 vitrais com rosáceas de 5 pétalas, para as capelas com altares.
Os vitrais antonianos são:
1° Contemplação - Exma Família Amando Dias;
2° Reparador das coisa perdidas - Dr. Alfredo de Araújo Freire e
Família;
3° Milagre da Mula - Brenno F. de Camargo e D. Tereza F de
Camargo e Filhinhos;
4° Morte de Santo Antônio - Célio Meirelles S. Pinto e Maria
Candelária Meirelles;
5° Santo Antônio em Glória! - Jonas Campos Pacheco e Exma.
Família;
6° Inocência do Pai - Hildebrando Coutinho Cintra;
7° O Avarento - Exma. Viúva J. D. Martins;
8° Defensor dos Pobres - Exma. Família Teodoro J. R. Costa.
Esse conjunto de vitrais, por ter sido fabricado por um atelier
tão competente, tem uma unidade muito marcante, embora a
obra seja de um pintor clássico italiano, o que, em tese, não
conversaria com o gótico rústico proposto, acabou sendo sustentada pela decoração clássica, suntuosa e elaborada de
Pedro Gentili.
Não era visão do Kemnitz, tenho certeza, mas o fato é que não
se nega a beleza das peças acrescidas sobre suas ideias, e de
como elas se fundem perfeitamente no templo que ele projetou; no decorrer das análises, perceberemos que os frades se
desligaram do projetista Kemnitz, e começaram a impor sua
própria visão estética para o templo, que, anos mais tarde, eu
deﬁni como Arte Sacra Capuchinha, mas isso é assunto para os
próximos artigos.

Para quem perdeu e quiser ler os artigos
anteriores basta acessar:

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

ou acesse por aqui
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DÍZIMO

O DÍZIMO TRANSCENDE
O VALOR OFERTADO
Alexandre Camargo
Agente da Pastoral do Dízimo

O dízimo transcende o valor ofertado. Na realidade, constitui-se
num instrumento de conversão, quando não se oferece apenas
o que sobra no mês, mas quando é vivenciado nos 3 aspectos:
como sinal de JUSTIÇA, reconhecendo que tudo o que temos
foi concedido por Deus e a Ele se dirige; como sinal de MISERICÓRDIA, pois a partilha socorrerá aos irmãos mais necessitados
e à Igreja, e como sinal de FIDELIDADE, demandando um
ﬁrme propósito e uma constância por parte do cristão em
honrar seu compromisso para com seu Criador.

ANIVERSARIANTES DO MÊS
DE DEZEMBRO
01 - Severina Maria da Silva

17 - Célia Lúcios dos Santos

02 - Yasmine Cunha

17 - Luciana Fernanda Vivian Lemos

03 - Florinda das Mercês R. Moraes

17 - Maria Helena S. Ribeiro

03 - Maria Clara Maia Palmieri

18 - Guadelupe Ribeiro Filetti

04 - Frei Paulo Henrique Romêro

18 - Manuela Pereira

04 - Iracema Adelaide Paulino

18 - Rosa Maria Console dos Santos

06 - Rosa Angela Lopes

19 - Morgana Cintra L. Goyos

06 - Andreia Lima de Deus

22 - Hilda Terezinha Postal

06 - Mário Pereira de Abreu Junior

23 - Rosana Carolina Monteglione

06 - Sandro José Lins Santos

24 - Ana Leme de Goes Rodrigues

06 - Suheir Kamal Genena

24 - Vania Florentina Freire de Pinho

07 - Narcisa Pereira da Costa

25 - Therezinha de Jesus A. Carrasco

09 - Hermelinda de Andrade Sion

26 - Maria Amelia Andrade Moraes

10 - Maria Regina de Azevedo Fernan-

26 - Neuza Toffoli Dupetit

des

26 - Sandro H. Gemeldo Hamamoto

11 - Beatrice Maria D. A. Di Virgilio

27 - Erica Limberg Gonçalves

11 - Clery Da Costa Santana

27 - Maria Cristina R. Panicacci

11 - Reinaldo da Silva Arruda

28 - Maria Da Conceição P. Jorge

12 - Aline Santiago Nunes

28 - Maria Estela De Freitas Cordeiro

15 - Nair Villela Machado

29 - Leandro Conceição da Costa

16 - Hélio Valentini

30 - Maria Da C. Lourenço Afonso
31 - Rita de Cássia Martins Bueno

UTILIZAÇÃO DO DÍZIMO
VALOR RECEBIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020

R$ 37.053,2

FOLHA DE PAGAMENTO (PARTE)

R$ 13.308,41

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

R$ 375,13

ENCARGOS SOCIAIS

R$ 8.497,69

CONSERVAÇÃO E REPAROS

R$ 2.078,34

ENERGIA ELÉTRICA

R$ 1.849,94

ÁGUA E ESGOTO

R$ 1.249,42

IMPOSTOS E TAXAS - LAUDÊNIO

R$ 797,04

TELEFONE, INTERNET, TV A CABO, CELULAR

R$ 556,05

DESPESA BANCÁRIA

R$ 782,21

PUBLICAÇÕES

R$ 568,00

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSÃO)

R$ 1.169,67

ALTAR

R$ 3.109,15

DESPESA COM VEÍCULO

R$ 1.416,95

COMPRAS PARA LOJINHA

R$ 1.295,20

SORTEADOS DO MÊS DE OUTUBRO

Maria Helena Morcelli foi umas das sorteadas do mês de outubro

CIBELE APARECIDA DOS SANTOS

01/10

LIBÂNIA DE GIULIA

01/10

MARIA HELENA MORCELLI CORRÊA

06/10

MARINA MARQUES DE QUEIROZ

06/10

VITÓRIA NEUZA VIEIRA DA COSTA

19/10

CÉLIA SOARES IVAMOTO

25/10
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EVANGELHO DO DIA
DIVULGA A PALAVRA DE
DEUS NUM CLIQUE

Evangelizar é difícil, explica frei Alberto Pegoraro
principalmente hoje com
o avanço da tecnologia, a
informação é imediata,
além disso a vida corrida
faz com que as pessoas
acessem o celular o tempo
todo em busca de informação e lazer. Desta
forma Evangelho do Dia
procura atender as pessoas levando e meditando a
Palavra de Deus diariamente.
O Evangelho do Dia é uma
reﬂexão diária do Evangelho que frei Alberto iniciou em 2013 quando sua
mãe estava doente. Ele
conta que todas as noites enviava uma mensagem em áudio e
a cuidadora de sua mãe colocava para ela ouvir, depois sua
mãe gravava agradecendo e pedia para que enviasse mensagem todos os dias. Em 2014 com o falecimento de sua mãe o
frei decidiu continuar o trabalho, como uma homenagem para
ela, e também porque já havia um grupo que recebia as mensagens.
No início o envio era feito apenas em áudio bem precário, pois
ele não tinha noção da dimensão do trabalho. O grupo foi crescendo e foi preciso criar lista para enviar o Evangelho. Em 2015
o Evangelho começou a ser enviado por escrito, sugestão do
Kant, amigo do frei de Laranjal Paulista, que passou a produzir
o áudio, aperfeiçoando o trabalho. Com a ajuda do Kant o frei,
com mais disponibilidade, convidou um casal para fazer reﬂexão as segundas-feiras. Depois um outro casal, de Birigui, ﬁcou
com a reﬂexão das terças-feiras. "Na paróquia tinha uma
menina muito inteligente, Clarinha, pedi para ela fazer uma reﬂexão. Ela fez e gostou e passou a colaborar as quartas-feiras.
As contribuições aumentaram com o casal Sérgio e Irani, de Birigui, as quintas-feiras. As sextas-feiras temos a colaboração de
um casal amigo do Kant de Botucatu e do casal Ester e Dimas
de Piracicaba. As reﬂexões de sábados são do casal João e
Arlete de Botucatu e aos domingos são minhas. Aqui em
Santos convidei o Giovanni e o Igor, para ter participação dos
jovens, que já estão há quase um ano fazendo reﬂexões aos
domingos. A participação deles acontece a cada 15 dias. Assim
temos a reﬂexão feita por leigos que me ajudam a semana inteira.", conta o frei.
O Evangelho do Dia passou a ter dois editores com a chegada
da Mariana, o Kant no áudio e a Mariana no texto. Com a colaborações deles o trabalhou melhorou e cresceu ainda mais,
porém com mudanças do whatsapp obrigaram a encerrar as
listas e formarem grupos. Hoje trabalhamos com 12 grupos no
whatsapp onde enviamos o Evangelho todos os dias entre 18h
e 18h30, mas são grupos onde ninguém pode compartilhar,
apenas o frei, que é o administrador, para evitar problemas,
confusões, mensagens entre pessoas que não se conhecem. A
pessoa quando envia a solicitação do Evangelho recebe um
link e ao clicar vai direto ao grupo.
"É um trabalho bonito, feito por leigos. A igreja fala tanto do
leigo e de repente tenho 24 leigos trabalhando na evangelização. São pessoas que fazem lindas reﬂexões, que admiro
muito. Às vezes são mais bonitas do que as minhas, muito
bem preparadas, são ﬁeis. Quando se fala do leigo na igreja
tenho um grupo de leigo consideravelmente grande que trabalha comigo e está crescendo. Ano passado foi o ano do leigo
e vi muito pouca coisa sobre o leigo nas igrejas, em contra partida tenho um grupo que trabalha comigo há sete anos. O
leigo precisa se mais valorizado, as pessoas valorizam as super
produções feitas nas emissoras de rádio com fundo musical
selecionado, são produções pagas. O nosso trabalho é simples,
mas muito bom. Eu e os membros evangelizadores somos felizes com a nossa atividade, mesmo com as mudanças e reveses do whatsapp estamos sobrevivendo.", ressalta o frei.
Na opinião do frei é muito difícil evangelizar nos meios de comunicação, pois os detentores deste poder não tendem a valorizar o trabalho religioso. É muito raro encontrar alguém que
patrocina um trabalho religioso e cita como exemplo o seu
que necessita trocar de aparelho constantemente. Devido ao
envio de aproximadamente 30 mil mensagens por mês, sobrecarregando a memória que precisa ser limpa e isto desgasta o aparelho. Apesar das diﬁculdades o trabalho atinge outros
estados, além de São Paulo. O alcance é tão grande que ele
não consegue ter a dimensão exata do número de pessoas
que recebem o Evangelho.
O frei explica que se hoje tem 500 grupos, cada grupo tem em
torno de 60 participantes, num cálculo rápido o Evangelho é
compartilhado para aproximadamente 20 mil pessoas. Os integrantes compartilham com outras pessoas e grupos o que
torna difícil fazer levantamento da dimensão. Mesmo com as
diﬁculdades é um trabalho que chega há muitos lugares. "Já
estive em lugares que a pessoa conversando comigo diz olha
eu recebo o Evangelho, minha mãe recebe no norte, nordeste,
Recife.", comenta.
Para ele trabalhar com os meios de comunicação é difícil, mas
quando consegue espaço vai longe, e se as igrejas apoiassem,
tornaria o trabalho mais fácil. Ele menciona como exemplo o
aparelho de celular quando necessita ser substituído, precisa
recorrer as pessoas do grupo e nem sempre elas têm condições. Enﬁm como evangelizar nas mídias é complicado, ele recorre aos aplicativos grátis, mas que estão sujeitos a propaganda, é o caminho encontrado, já que não tem condições de assinar um aplicativo em chat ou comprar vídeo. Atualmente são
dois aparelhos com internet mensal com um custo operacional grande.
Em relação aos participantes frei Alberto se sente em dívida,
porque segundo ele deveria arrumar o material mas ressalta
que deu sorte, pois são pessoas com recursos em todos os
sentidos.
Além do whatsapp o trabalho também está no facebook, na
conta pessoal do frei e em outra chamada Evangelho do Dia, o
trabalho é compartilhado com o grupo Católicos do Brasil. Há
uma conta no Instagram com publicações esparsas, pois o frei
acha difícil trabalhar com muitas mídias.
Como já havia falado, o frei sente falta de ajuda para evangelizar. Evangelizar nunca foi fácil e atualmente custa caro, mas o
trabalho persiste por causa da fé, tanto dele como dos participantes. Eles acreditam na força do Evangelho e a prova está
em mensagens que recebe de pessoas dizendo da importância que o Evangelho tem na vida delas, ou que estavam esperando receber aquela palavra.
"Hoje as pessoas devido a vida corrida não têm tempo para
abrir a Bíblia durante a semana, mas estão sempre acessando
o celular e isto para nós é uma grande vantagem.
Trabalhar na mídia com a evangelização é uma oportunidade
para as pessoas terem contato com a palavra de Deus. Uma
curiosidade que comprova a importância da evangelização na
mídia foi uma médica em Piracicaba, diretora de um dos hospitais da cidade, contou que todo dia antes de iniciar uma reunião com os colegas, eles ouviam o Evangelho e meditavam a
Palavra."
O frei mencionou que tem alguns projetos, mas devido a diﬁculdade ﬁnanceira não conseguiu colocar em prática. Seria
um aplicativo que facilitaria a pessoa receber o Evangelho no
formato de um calendário, com um link dentro, a pessoa procura o dia que deseja e clica, abre o Evangelho escrito. É um
projeto que ele espera que com a melhoria dos aplicativos
possa realizar.
Nestes anos de sua vida sacerdotal, frei Alberto conta que foi
pároco por 21 anos seguidos, nas principais igrejas dos capuchinhos como na Imaculada Conceição, na Nossa Senhora de
Fátima, no bairro de Sapopemba, ambas na Capital. Em Piracicaba na igreja mais tradicional dos capuchinhos. "Uma coisa
que percebo quando se trata de evangelização na paróquias,
os conselhos econômicos investem muito pouco. Precisaria
mudar este panorama. As igrejas existem por Jesus Cristo, se
não existir Jesus não tem motivo para ter igreja. É uma crítica
que faço, falo por experiência, a evangelização é uma coisa
muito séria e importante dentro da igreja" , ﬁnaliza.

Este mês Frei Alberto
Pegoraro atendendo
solicitação da Ordem dos
Capuchinhos foi
transferido.
A comunidade do Embaré
agradece a Deus pelo período que esteve conosco. E
que sua nova caminhada
seja repleta de realizações
com as bênçãos de Deus.
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FESTA DE CRISTO REI
FECHA ANO LITÚRGICO

“Aqueles que enxergam o
próximo como Deus, irão
para a vida eterna. O inferno é o distanciamento
de Deus”, frei Paulo.
A Igreja, marcando o
último domingo do ano litúrgico, comemorou dia
22 de novembro, a Festa
de Cristo Rei. Embora este
ano não tenha havido a
tradicional concentração
diocesana, a data não
deixou de ser lembrada.
Na Basílica Menor de
Santo Antônio do Embaré,
a celebração ﬁcou a cargo
do frei Paulo Henrique
Romêro, pároco da igreja.
Na homilia, exaltou o signiﬁcado da festa e destacou
que o reino de Deus foi e
sempre será a vitória sobre o pecado e a morte.
Segundo o frei, Deus tem nos mostrado, em momentos alegres ou tristes, o que realmente deseja de nós. Para isso, enfatizou trechos da primeira leitura da Profecia de Ezequiel, os quais
Deus aﬁrma: “Vede! Eu mesmo vou procurar milhas ovelhas e
tomar conta delas... e farei justiça entre uma ovelha, entre carneiros e bodes”.
Frei Paulo disse que a Festa de Cristo Rei nos mostra que
Jesus deve estar sempre no centro de nossas vidas. “Não é fácil
ser luz nas trevas, mas temos um pastor que nos conduz”, prosseguiu. Conforme explicou em sua homilia, a data nos lembra
de nossa convocação para
um encontro com Jesus
Cristo, que orienta nosso
modo de pensar, falar,
julgar, agir, trabalhar e
viver.
“Somos ovelhas, não
somos cabritos. Como batizados, somos inseridos
na vida de Cristo”, disse o
pároco, explicando que o
cristão nunca deve se
vingar, mas “buscar justiça
em Deus”. Diante da existência de tantas injustiças
em nossa sociedade, o frei
defendeu que o cristão
deve lutar e nunca desistir.
“Perseverem em Deus,
não podemos aceitar a sociedade como ela está.
Vamos lutar pela justiça.
Vamos cuidar de nossas
famílias que são projeto de
Deus”, disse.
Lembrou ainda o frei
que, seguindo o que Deus espera de nós, onde estivermos seremos um sinal de sua presença. “Aqueles que enxergam o
próximo como Deus, irão para a vida eterna. O inferno é o distanciamento de Deus”.
A Igreja, na data da Festa de Cristo Rei, também comemora
o Dia Nacional dos Cristãos leigos e leigas.
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MÊS DE
DEZEMBRO
Mirian de Caldas Andrade
Coordenadora da Liturgia

Estamos nos aproximando do ﬁnal do ano e com isso, precisamos nos preparar para a chegada do Menino Deus.
O Advento é a oportunidade que nós católicos temos de reﬂetir, de nos imbuir de fé, esperança, amor, paz... enxergar
em nosso irmão o Deus da vida.
Papa Francisco explicou que “O Advento é o tempo que nos
é concedido para acolher o Senhor que vem ao nosso encontro, também para veriﬁcar o nosso desejo de Deus, para
olhar em frente e nos preparar ao regresso de Cristo. Ele voltará a nós na festa do Natal, quando ﬁzermos memória da
sua vinda histórica na humildade da condição humana; mas
vem dentro de nós todas as vezes que estamos dispostos a
recebê-lo, e virá de novo no ﬁm dos tempos para ‘julgar os
vivos e os mortos’. Por isso, devemos estar vigilantes e esperar o Senhor com a expectativa de o encontrar”.
Vamos aproveitar esse tempo para deixarmos nossas
mágoas, tristezas de lado e nos fortalecer com o amor de
Cristo, promovendo a fraternidade e a paz.

DIA SEMANA

CELEBRAÇÂO

03

QUINTA-FEIRA

S. FRANCISCO XAVIER

04

SEXTA-FEIRA

S.JOÃO DAMASCENO

06

DOMINGO

2º DOMINGO DO ADVENTO

07

SEGUNDA-FEIRA

S. AMBRÓSIO

08

TERÇA-FEIRA

IMACULADA CONCEIÇÃO
DE NOSSA SENHORA (19H30)

11

SEXTA-FEIRA

S. DÂMASO I

SÁBADO

NOSSA SENHORA DE
GUADALUPE

13

DOMINGO

3º DOMINGO DO
AVENTO (“GAUDETE”)

14

SEGUNDA-FEIRA

S. JOÃO DA CRUZ

DIA MÊS

12

20

DOMINGO

21

SEGUNDA-FEIRA

S. PEDRO CANÍSIO

23

QUARTA FEIRA

S. JOÃO CÂNCIO

QUINTA-FEIRA

VIGÍLIA DO NATAL
(19H30)

25

SEXTA-FEIRA

NATAL DO SENHOR
JESUS CRISTO
(09H/11H E 18H)

26

SÁBADO

S. ESTEVÃO

27

DOMINGO

SAGRADA FAMÍLIA

28

SEGUNDA-FEIRA

SS INOCENTES

29

TERÇA-FEIRA

S. TOMÁS BECKERT

30

QUARTA-FEIRA

OITAVA DO NATAL

QUINTA-FEIRA

AÇÃO DE GRAÇAS NO
ENCERRAMENTO DE 2020
S.SILVESTRE I (19H30)

24

31

4º DOMINGO
DO ADVENTO
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