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BASÍLICA COMPLETA
74 ANOS DE DEDICAÇÃO
A DEUS
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Frei Paulo Henrique Romêro
Pároco e Reitor

Com grande alegria, cele-
bramos os 74 anos da de-
dicação de nossa basílica 
no dia 8 de dezembro de 
2020. Nesta data, em que 
comemoramos a soleni-
dade da Imaculada Con-
ceição, também fazemos 
memória ao dia em que 
nossa basílica foi dedicada 
a Deus em rito solene.

Naquele dia, as paredes deste belo templo foram ungidas com 
o óleo do  crisma, sinal mais claro da consagração de algo a 
Deus. 

E como forma de tornar-
mos presente aquele dia 
tão especial para a nossa 
comunidade, antes do 
início da Celebração Euca-
rística acendemos as velas 
localizadas nos pontos nos 
quais foram realizadas as 
unções. Sabemos que 
todo o povo santo, reunido 
em nome da Trindade 
Santa, compõe a Igreja 
viva, corpo místico de 
Cristo. Mas, também, desde a antiguidade, foi dado o nome de 
“igreja” ao edifício no qual a comunidade cristã se reúne para a 
oração comum, para a administração dos sacramentos e para 
a celebração da Eucaristia. Como edifício visível, este templo 
aparece como sinal peculiar da Igreja peregrina na terra e 
imagem da Igreja que habita nos céus. Agradeço a Deus por 
todo o trabalho de evangelização realizado pelas pastorais, mo-
vimentos e comunidades aqui presentes, pelo zelo com a 
nossa casa de oração e pelo cuidado e assistência aos mais ne-
cessitados.

Rezemos também por todos os que nos precederam, que lan-
çaram sementes de fé e de amor, cujos frutos colhemos até 
hoje. Que Santo Antônio, padroeiro de nossa Basílica, interceda 
por cada um que aqui eleva a Deus suas preces.



O serviço dedicado à Igreja 
não se perde, ele amadure-
ce, se fortalece e se esten-
de. Há sempre uma nova 
necessidade que só o Amor  
sabe  suscitar no coração e 
que prontamente respon-
demos a esse belo chama-
do. A  catequista Marisa 
Costa Parducci  iniciou 
nesta comunidade há 22 
anos e se ocupando da 
evangelização, antes.  Atuo  
nas Pastorais da Catequese, 
Batismo e Crisma, depois 
na Iniciação a Vida Cristã, 
onde somos “parceiras”. 
Atualmente, junto aos adul-
tos, desenvolve a Formação 
Permanente e possui o 
dom de cantar a liturgia.
Apaixonada por Nossa Se-
nhora, aceitou compartilhar 
conosco Maria, um exem-
plo de vida.

João Vitor :  A senhora é devota de Nossa Senhora? Como foi o seu chamado?

Marisa: Eu sou devota de Maria desde o momento que nasci. O chamado foi  atra-
vés de meus pais “Alsor e Olga”,  desde pequenina eu participava da vida de Maria 
pela oração do Terço e através do que minha mãe me ensinava. Então, minha mãe 
foi minha primeira teóloga. Ela que mostrou tudo o que eu sei sobre Deus, sobre a 
Mãe de Jesus, sobre tudo. Ela foi me mostrando desde pequenina  e fui acolhendo 
e guardando em meu coração. Fui crescendo nessa fé maravilhosa que eu recebi 
deles.

Heloísa:  Você, sendo uma devota de Nossa Senhora, nos fale o que a  levou 
criar esta intimidade com ela.

Marisa: Como já disse, Maria  desde todo  o sempre pertenceu à  minha vida. Desde 
que eu abri os olhos a minha mãe me ensinou a amá-la, a respeitá-la e admirá-la. 
Foi isso que aconteceu comigo. Então, Maria é a mulher perfeita para mim. Ela é a 
pessoa  que me diz tudo como mulher, porque eu não acho um ponto negativo 
nela e nem pode ser achado 
mesmo. Eu a escolhi, a admiro e 
tenho essa intimidade, porque ela 
sabe lidar com o plano de Deus 
para cada um de nós. Porque ela 
sabe dosar tudo que nós precisa-
mos, tudo que nós necessitamos, 
porque ela é Mãe do Salvador, do 
meu Salvador, por isso eu tenho 
essa intimidade grande com ela. 
O que eu não posso resolver 
direto com Jesus  eu vou a ela 
porque Ela como Mãe logicamen-
te vai falar para Jesus: Filho 
atenda esse pedido, Filho faz isso 
por  ela. O Filho como a ama infi-
nitamente vai acolher o pedido da 
Mãe e vai me dar de acordo com aquilo que é bom para mim.

João:  Como a senhora ensina sobre Nossa Senhora para os seus catequizan-
dos?

Marisa: Minha catequese é na Formação Permanente para com os adultos. Eles já 
têm uma noção de  quem é Nossa Senhora. É uma troca de conhecimento.

Felipe Morais:  Como Deus escolheu Maria?

Marisa: Deus escolheu Maria desde todo o sempre, Maria foi a Escolhida de Deus. 
Ele já tinha Maria no plano de vinda dela. Já tinha Maria como  a Mãe do Filho Dele, 
que viria a Terra para nos  mostrar o Rosto de Deus e ele a escolheu por amor. Po-
deria ser qualquer pessoa, qualquer mocinha ou quem Ele quisesse, mas Ele prefe-
riu Maria porque ela já vinha de uma família extremamente devota, consagrados a 
Deus. Joaquim e Ana eram fervorosos à Palavra de Deus. Eles também já tinham 
sido escolhidos para serem os pais de Maria, foi uma escolha simplesmente por 
amor.

Rodrigo: O que  significa dizer que Maria é cheia de graça?

Marisa: Quando o Anjo disse não temas Maria porque achaste graça diante de 
Deus, ele não quis dizer que Maria seria uma pessoa bonita, graciosa, mas sim que 
Deus achou graça diante dela porque ela já foi criada,  já foi concebida sem o 
pecado original, então por isso ela já tinha essa graça dentro dela, esse amor gratui-
to, esse amor generoso que Deus tinha por ela, porque ela foi  a escolhida. Jesus 
não  poderia ter nascido de uma pessoa com pecado, logicamente. E ele sendo 
Deus, tinha que nascer de uma pessoa imaculada. A Salvação é concebida ao 
homem,  um novo mundo de bençãos que se abre. A graça de Deus nos é mani-
festada em Jesus Cristo através do seu sacrifício na cruz para nossa salvação.

Rose : Maria é chamada Mãe de Misericórdia.
São Boa Ventura nos diz que Maria foi constituída Mãe de Deus e colocada 
para dispensar misericórdia. Sua grande bondade que acima de tudo deseja 
socorrer os necessitados.

Marisa:  Porque carregou dentro dela a própria Misericórdia, através de Jesus.
Como mulher, mãe, esposa, vizinha  pôde mostrar a misericórdia de Deus, a di-
mensão que ela tem na nossa vida e da comunidade. Temos que levar a Misericór-
dia para as outras pessoas; aos nossos vizinhos,  familiares, com quem a gente con-
vive ou não. Sempre que tiver a oportunidade, mostrar a misericórdia de Maria, 
porque ela carregou no ventre a própria misericórdia, então ela é o exemplo explíci-
to do que é esse amor para com os outros.

Cláudia: Sabemos o significado 
da palavra “advogado”. É aquele 
que é o medianeiro de uma 
causa, ou seja, que fala em favor 
do outro, aquele que intercede.
Quando um amigo se forma em 
Direito, já brincamos que, se ti-
vermos algum problema com a 
justiça, ele vai resolver. Por mais 
que pareça uma simples brinca-
deira, esconde uma verdade: A 
NOSSA CONFIANÇA!
Quer dizer que vamos chamá-lo 

se tivermos algum problema.

Este relato se aplica em nosso dia a dia quando estamos perante dificuldades 
da vida, desde uma prova na escola até problemas familiares que não temos 
ideia de como resolver.
Clamamos “Eia, pois, advogada nossa!” 

Marisa: Advogada, só para resolver causas. Se tornou advogada pois sendo a Mãe 
do próprio Deus ela iria pegar a causa do próprio Deus.
Como Mãe seria a melhor advogada porque nos escuta, entende, sabe ser media-
neira junto a Jesus.
Advoga a causa de Jesus para Jesus.
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ESPERANÇA, ALEGRIA
E COMPROMISSO

Roseleine Gonzaga de Oliveira
Catequista IVC – Responsável
pela Perseverança

É BOM FALAR DE MARIA
EM COMUNIDADE...

Começar 2021 com Maria ajuda  os cristãos a descobrirem a 
sua beleza e riqueza na vida de todos.
O raiar de Maria é um convite de coragem, de decisão, de cons-
ciência social que luta junto a Jesus pelo bem comum e frater-
nidade.

Maria está intimamente 
relacionada com o Misté-
rio de Cristo e da Igreja 
em três tipos de celebra-
ções: solenidades, festas e 
memórias. Ela está junto 
de Jesus e junto de nós.

Assim iniciamos o ano 
com a solenidade Maria, 
Mãe de Deus (1º de janei-
ro). Esse título  lhe foi atri-
buído no terceiro Concílio 
Ecumênico, em Éfeso, 
aberto no domingo de 
Pentecostes de 431- 
“Maria é Mãe de Deus 
porque gerou Jesus  que é 
Deus.”

Conta-se que na praça, o povo aguardava a definição em favor 
da maternidade divina de Maria. Quando a Igreja fez tal decla-
ração, as pessoas saíram pelas ruas com tochas acesas, dando 
vivas a Nossa Senhora. Foi uma proclamação oficial com a par-

ticipação popular de ma-
neira nunca vista na 
Igreja.
Nossa Senhora é da nossa 
carne, do nosso barro.
Nossa Senhora tão perto 
de Deus e tão perto de 
nós. Uma pessoa cheia de  
luz divina sem deixar de 
ser humana.

Que aconteça sempre o 
nosso diálogo com Maria. 
A devoção popular traz 

em si valores que devem ser preservados e cultivados: as nove-
nas, as promessas, a consagração, as romarias e principalmen-
te, a reza do Terço, que nos apresenta o encontro de Maria com 
Isabel. Isabel ficou repleta do Espírito Santo e com voz forte  ex-
clamou: “Bendita és Tu entre as mulheres e bendito é o fruto 
do teu ventre. Isabel rezou a Ave-Maria, esta Oração veio do Es-
pírito Santo. 
Percebamos o valor desta Oração que nossos lábios pronun-
ciam e nossos corações conjuntamente meditam .
Atribui-se ao Papa São Celestino I do Concílio de Éfeso, a intro-
dução da segunda parte da Ave-Maria: “Santa  Maria,  Mãe de 
Deus,  rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa 
morte!”

Em nome de Maria, Mãe de Deus e nossa, iniciamos o novo ano 
civil, desejando que ela nos acompanhe ao longo dos 365 dias.
Deus quer contar conosco para promover o bem no mundo. 
Como Maria, digamos com alegria e coragem: Sim, conte 
comigo Senhor!



Cláudia: O que podemos aprender do exemplo de Maria?

Marisa: Para mim é a Fé dela, nunca questionou Deus em momento nenhum. 
Desde o momento que o Anjo apareceu para ela e disse: Maria não tenhas medo 
porque você vai ser a Mãe do Salvador!
- minha reflexão sobre estas palavras “você será abençoada, você terá em seu 
ventre o Rei do mundo”- Então, tudo isso ela conversou com o anjo,  ela questionou 
o anjo e o anjo foi abrindo sua visão, mostrando que ela era uma pessoa especial 
para Deus. Então, diante daquilo ela não titubeou em momento algum e disse Sim, 
estou eu aqui, Faça-se. Então, essa Fé que Maria teve, a Fé na explicação do anjo e 
acima de tudo a Fé em Deus fez com que  aceitasse todo esse novo evento na vida 
dela.

Rodrigo: Por que nós temos tantos nomes para Maria?

Marisa: Maria recebeu muitos nomes, ela tem mais de 1025 títulos. Esses títulos de 
Nossa Senhora surgiram de acordo com o conhecimento do povo, do costume e de 
seu sentimento. Nossa Senhora de Fátima, porque ela apareceu em Fátima; Nossa 
Senhora de Lourdes porque ela apareceu na França; Nossa Senhora, Desatadora 
dos Nós porque ela resolveu um problema de uma pessoa que estava desesperada. 
Nossa Senhora do Bom Parto, Nossa Senhora Aparecida, a nossa linda brasileira e  
temos também na ladainha  inúmeros títulos: Nossa Senhora do Bom Conselho, 
Nossa Senhora Porta do Céu; Nossa Senhora Estrela da Manhã., Nossa Senhora Jus-
tiça dos Aflitos. E assim uma infinidade porque Ela é merecedora de todos os títu-
los, mas Nossa Senhora é única, Nossa Senhora é uma só. Ela pode ter mil títulos, 
mas ela é uma só, a Mãe de Jesus.

Heloísa: Existem religiões cristãs que não atribuem a Nossa Senhora uma im-
portância. O que você pode dizer sobre a importância dela?

Marisa: O Alcorão cita 30 vezes o nome de Maria. Anglicanos construíram Igrejas 
com o nome de Maria e no Brasil houve muita disseminação de novas igrejas 
evangélicas e geralmente essas igrejas se baseiam na citação de Jesus: “Mãe, eis aí 
os teus filhos. Então, eles acham que Nossa Senhora não é Imaculada, não é 
virgem por causa disso, porque ela teve mais filhos, foi distorcido o texto bíblico. 
Eles aceitam Nossa Senhora como uma pessoa importante, mas não toda essa 
pureza que o católico coloca nela, principalmente a Imaculada Conceição, sem 
mancha, pura e virgem.

A importância de Nossa Senhora para nós é que, Maria deve ser considerada  
como nossa Mãe porque foi Jesus mesmo que disse na cruz: Eis aí tua Mãe , então 
Ele a entregou como Mãe de todos, Mãe da Igreja, Mãe de cada um de nós. E ela 
deve ser para nós como Jesus falou mesmo, a nossa Mãe como ela cuidou de 
Jesus, como ela foi para Jesus, ela continuará sendo para  nós. E ela continuou com 
os  discípulos, sempre sendo a mãe deles. E assim, somos nós também, nós temos 
Maria como Mãe e sempre que precisamos dela devemos chamá-la de Mãe e pro-
curar sempre receber esse carinho maternal da Mãe. Esse amor que Ela dá a cada 
um em particular.

Luciana: Quem não pode fazer a Consagração a Nossa Senhora?

Marisa: Todos nós podemos fazer a Consagração a Nossa Senhora, basta ACREDI-
TAR NELA. Confiar Nela como nossa Mãe, como nossa intercessora, como nosso 
tudo, e só não pode fazer a Consagração quem não acredita. 
No dia do nosso batismo,  já fomos consagrados a ela através de nossos pais e pa-
drinhos. Então, é só  seguirmos o caminho dessa  Consagração e  lembrarmos 
todos os dias que  somos dela.  Nós fomos feitos para estar nela, feitos para interagir 
melhor com Jesus, na família da Santíssima Trindade. Então, Maria é  doadora de 
esperança, de amor, por isso  que nós devemos fazer a nossa Consagração a ela 
todos os dias e há tantos modos de eu me consagrar a ela, é só eu querer, procurar 
e entender.

Rose : Maria  é colocada intimamente aos Mistérios de Cristo e com a Igreja. O 
ano se abre com a solenidade Maria, Mãe de Deus.
Você, Marisa,  sempre  encanta e nos une a Deus com sua doce voz na liturgia 
da Missa, o que significa  cantar o próprio cântico de Maria: O Magnificat?

Marisa: Nossa Senhora extrapolou toda a maravilha que ela tinha dentro si. O en-
contro  com Isabel foi o momento em que ela colocou o Antigo Testamento junto 
com ela, estava vivendo o momento que foi profetizado. Esse momento foi muito 
lindo e importante. Nesse cântico de Maria, ela  extrapolou, mostrou tudo o que ela 
é na realidade: santa, linda, bela, pura e inteligente porque uniu  o Antigo Testa-
mento ao Novo, então, isso mostra o conhecimento de Maria. 
E cantar o que ela cantou simboliza para mim, em particular, uma oração de “Sim”. 
É um cântico de entrega, um cântico de que ela vai ser o elo de tudo. Ela   vai ser o 
elo que vai unir toda a humanidade, toda espera, o conflito daquele povo na espera 
do Messias. Maria é a grande portadora dessa maravilha, por isso  ela diz o Senhor 
fez em mim maravilhas, grande é o Seu Nome.
Imagine a própria Maria dizendo que Deus tinha feito maravilhas nela. Depois que 
ela aceitou, que ela entendeu, que ela viu,  então ela se lançou sem medo, sem 
saber o que ia acontecer com ela. Ela foi tão grande, tudo foi tão puro que ela não 
quis saber mais de nada, só quis saber de completar a Obra de Deus que foi inicia-
da por todo o sempre, acredito.

Rose: Há algo sobre  Maria que não perguntamos, mas que você gostaria de 
dizer, por considerar importante e válido?

Marisa:  Tudo o que for falado sobre Maria é importante, a vida dela é importante, 
se tratando de Maria não existe menos ou mais, tudo é mais porque Maria afinal é 
Mãe de Jesus. Então, tudo que nós dissermos será importante para nossa vida, 
para nossa caminhada e para nossa fé. Tenho algumas coisas para dizer,  isso cada 
um deve guardar no seu coração, levar para a vida diária, quando surge alguma di-
ficuldade, quando surge qualquer coisa em sua vida que  precise tomar uma atitu-
de, que você precise resolver, que você queira crescer na fé, são dicas:
1 – Silêncio interior sempre, nada  a gente pode fazer com a mente esquentada, 
com o coração amargo, o silêncio interior é o mais importante, acalmar.
2- Escuta atenta Eu tenho que ouvir o que o próximo me diz, eu tenho que enten-
der como perguntou, como Maria, ela escuta tudo atentamente o que o anjo fala 
para ela.  
3 - O acolhimento generoso. Depois  que você se silencia, que você escuta, então 
você acolhe, se for bom para você, você acolhe, se não for bom você descarta. Isso é 
muito importante para nossa vida.
4 - A busca pela vontade de Deus. Depois de ouvir, de ter aquele acolhimento ge-
neroso da Palavra de Deus, então ela busca pela vontade de Deus, ela quer apren-
der,  quer  entender as coisas de Deus.
5- É a Disponibilidade de Maria. Ela se dispõe,  ela silencia o coração, ela acolhe o 
que o anjo fala para ela, ela busca pela vontade de Deus perguntando, querendo 
saber tudo que está se passando com ela naquele momento. Então, ela se dispõe a 
fazer o que o anjo lhe pede.
6 - A confiança em Deus e em Suas promessas. Essa confiança de Maria é que é 
lindo e a gente tem como exemplo. Ela sabia porque conhecia Deus. Tudo isso,  é 
porque ela tinha conhecimento de Deus, ela amava Deus.
7  - O principal; é a coragem; Maria não teme o que Deus lhe pede, ela se lança com 
coragem, com fé.
Então, são esses itens que fazem a nossa caminhada diária. Se a gente levar esses 
itens para nossa caminhada diária, como vai ser linda a nossa caminhada na Fé, 
com os outros, na família, em qualquer situação, no trabalho. Tudo e todas essas 
dicas me levam a ter um contato diário com Deus e com Maria, porque através de 
Maria eu chego até Deus. E, através de seu exemplo, em todos esses itens que eu 
citei agora,  vai me tornar uma mulher semelhante a Maria e isso deve ser muito 
prazeroso para Deus, isso deve ser muito bom para Deus e Ele também vai falar 
você é minha filha muito amada, em ti eu coloquei todo meu amor. Que lindo 
Deus poder dizer isso de nós um dia.

Rose: Deixe-nos  uma mensagem para  encerramento deste 
nosso encontro.

Marisa: Deixo para os adolescentes e jovens o seguinte 
recado:

Não deixe ninguém destruir a manjedoura do seu coração. 
Não deixem pisar no terreno de seu coração. Lutem pelo que 
receberam e conquistaram na Igreja. Vocês são a esperança 
de Nossa Senhora.

Agradecemos a Nossa Senhora pela intercessão em nossas 
vidas trazendo paz e alívio ao nosso coração diante do ano tur-
bulento que foi 2020.
Agradecemos por estarmos todos bem e com saúde e que 
continue nos afastando dessa doença que nos rodeia a todo 
tempo.
Que 2021 seja de muita paz entre as famílias saúde e felicidade. 
Que nos livre de todos os males.

Que Nossa Senhora interceda sobre nós junto a seu filho e der-
rame em nós as suas  bençãos.
Andrea Gonçalves Macedo      

Nossa Senhora, nossa mãe, ela nos ama muito e podemos per-
ceber isso até mesmo em coisas cotidianas, se estivermos com 
nosso coração aberto para ela e para Jesus.

João Vitor, 14

Nossa Senhora, Mãe de Jesus, que tem uma Coroa de Doze Es-
trelas, que representa as 12 tribos de Israel, das quais somos 
descendentes, nos protege como medianeira, nos apresenta 
Jesus, dá a cada um carinho e proteção.
Obrigada querida Mãe, por se fazer presente em nossas vidas”.

Heloísa Helena A. Lourenço
Catequista Perseverança

Gostaria de deixar registrado uma música que aprendi quando 
criança, minha mãe cantava pra mim: “Mãezinha do Céu 
 Eu não sei rezar
 Eu só sei dizer: Quero te amar
Azul é teu Manto, branco é teu Véu
Mãezinha eu quero te ver lá no Céu”…

Nossa Senhora, obrigado por todas as vezes que intercedeu 
em minha vida. Eu te rogo me abençoe e me guie pelo cami-
nho certo.
Amém!

Rodrigo César, 14

LOUVORES À NOSSA SENHORA
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SÃO JOSÉ
Giovanni Lima
Coordenador do  Ministério
de Coroinhas

“Com coração de pai: assim José amou a Jesus...”
(Papa Francisco)

No dia 8 de dezembro de 
2020, solenidade da Ima-
culada Conceição de 
Nossa Senhora, o Papa 
Francisco convocou o Ano 
de São José, em comemo-
ração do 150º aniversário 
da declaração de São José 
como Padroeiro Universal 
da Igreja. 

Em sua carta apostólica 
Patris Corde, o Papa Fran-
cisco revela que o desejo 
de refletir mais sobre São 
José nasceu desses meses 
de pandemia “em que pu-
demos experimentar, no 
meio da crise que nos 
afeta, que as nossas vidas 
são tecidas e sustentadas 
por pessoas comuns (ha-
bitualmente esquecidas), 
que não aparecem nas 
manchetes dos jornais e 
revistas, nem nas grandes 
passarelas do último espe-
táculo, mas que hoje 
estão, sem dúvida, a escre-
ver os acontecimentos de-

cisivos da nossa história” (Patris Corde). E, de fato, o intuito do 
Papa Francisco é o de resgatar a figura de José, que pode 
passar despercebida por muitos nas Sagradas Escrituras. 
Ao meditarmos atentamente os evangelhos, especialmente os 
de Mateus e Lucas, perceberemos a grandeza e a coragem da-
quele humilde carpinteiro que não mediu esforços para asse-
gurar o bem-estar de Jesus e de Maria. 

José é exemplo de acolhimento. Ele recebeu Maria grávida em 
sua casa, cuidou dela e garantiu sua segurança durante a 
viagem de Nazaré a Belém. Chegando naquela pequena 
cidade e não tendo encontrado nenhuma hospedaria para 
abrigar sua esposa, ele fez de um simples estábulo o local mais 
acolhedor possível para que o Filho de Deus pudesse vir ao 
mundo. Esse grande exemplo de acolhida nos impele a 
também sermos acolhedores, sem excluir ninguém e dando 
atenção especial aos mais necessitados, àqueles que vivem à 
margem da sociedade e que, muitas vezes, não têm vez e nem 
voz. 

Por quatro vezes avisado em sonho, José exalta a virtude da 
obediência a Deus e da coragem. Ao aceitar Maria como sua 
esposa e durante a fuga para o Egito com Maria e o menino re-
cém-nascido (cf. Mt 1, 20; 2, 13.19.22), ele nos mostra que a con-
fiança na Providência Divina é essencial. Os evangelhos não 
detalham o período da Sagrada Família no Egito, mas certa-
mente eles enfrentaram diversos problemas, como a busca por 
uma moradia e por comida. E foi a figura paterna de São José 
que garantiu a sobrevivência dos três até que o Anjo do Senhor 
avisasse da segurança do retorno para Israel. E essa sobrevivên-
cia se deu pela obediência e pela confiança em Deus.
A figura de José também sempre esteve relacionada ao traba-
lho. Invocado por muitos como São José Operário, ele era car-
pinteiro e deste ofício honesto, garantia a subsistência de sua 
família. Também foi por ele que Jesus aprendeu o valor e a dig-
nidade do trabalho. Nestes tempos em que muitos perderam 
seus empregos, devido à pandemia, recorramos a São José 
para que todos tenham condições dignas de garantir o susten-
to de sua família.

Por fim, é importante ressaltar o papel de São José como Pa-
droeiro Universal da Igreja. Deus confia em José como protetor 
e defensor de Maria e de seu Filho Unigênito, que vindo ao 
mundo, assume uma condição de extrema fragilidade. São 
Paulo afirma em sua carta aos colossenses que a Igreja é o 
“corpo”, cuja “cabeça” é o próprio Cristo (cf. Cl 1,18). Também a 
maternidade da Igreja se espelha na maternidade de Maria. 
Assim, ao proclamarmos São José como Padroeiro Universal da 
Igreja, estamos proclamando a contínua proteção de São José 
ao menino Jesus e à sua mãe, Maria, nos dias de hoje. Que este 
ano dedicado a São José produza em nós muitos frutos e que 
possamos imitar este santo tão grandioso que soube agir na 
discrição e na humildade. 

ORAÇÃO DE
SÃO JOSÉ

Ó Glorioso São José, a quem foi dado o poder de 
tornar possível as coisas humanamente impossíveis, 
vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos 

achamos. 
Tomai sob vossa proteção a causa importante que 

vos confiamos, para que tenha uma solução favorá-
vel.

Ó pai muito amado, em vós depositamos toda nossa 
confiança.  Que ninguém possa jamais dizer que vos 

invocamos em vão. Já que tudo podeis junto  de 
Jesus e Maria mostrai-nos que vossa proteção e 

bondade é igual ao vosso poder. 

São José  a quem Deus confiou o cuidado da mais 
Santa Família que jamais houve, nós vos pedimos, ó 
pai e protetor da nossa. Ó Glorioso São José dai-nos 
a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus 

e Maria!
São José, rogai por nós que recorremos a vós. 

Amém.
(Esta é a oração que o Papa Francisco faz diariamente )  
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Danilo Brás 
Conservador e Restaurador
da Basílica do Embaré

CONHECENDO A BASÍLICA

NOVA MATRIZ

Nos últimos dois artigos, 
falamos dos vitrais da Ba-
sílica tecendo um panora-
ma quase completo sobre 
todas essas peças, em 
nossa igreja. Mas houve 
uma ausência, deixada 
propositalmente para o 
final: a grande rosácea, 
uma magnífica obra da 
Casa Garcia, comandada 
por Manuel Castro Garcia, 
fabricada em meados de 
1945. As Rosáceas são o 
símbolo absoluto do 
gótico medieval, e sua 
maior representação está 
nas grandes catedrais eu-
ropeias, especialmente as 
francesas, como Chartres, 
Saint Denis e Notre-Dame.

Como falamos, a essência 
do vitral reside em seu 

simbolismo; a luz é a comunicação do divino, o imaterial vis-
lumbrado, o sobrenatural, é o condutor real para a união com o 
Sagrado. Por ele, o homem comum contempla a Deus em sua 
Glória onipresente. Esse simbolismo místico da luz, multifaceta-
da e colorida, é comum a todos os vitrais, mas as rosáceas em si 
carregam muitos outros símbolos, que são a essência do misti-
cismo medieval.

Sua principal simbologia, é uma fusão que representa dupla-
mente Cristo e Maria, pela forma geométrica circular, e nature-
za de sua função. A rosácea é o Sol, essência da vida para todas 
as criaturas, que ilumina e 
banha de luz o interior da 
igreja, uma perfeita repre-
sentação de Cristo; já pelo 
seu aspecto de rosa é a re-
presentação de Maria, a 
Rosa Mística.

Nas catedrais medievais, 
as grandes rosáceas pos-
suíam, ao centro, a efígie 
do Cristo, o Centro de 
tudo, e principalmente da 
Igreja em sua Fé (*Eucaris-
tia, centro e vértice da 
Igreja). Esses vitrais circula-
res eram constituídos de 
12 pétalas (uma referência evidente a Jesus e seus 12 apóstolos, 
mas novamente do Cristo, o Leão das 12 tribos de Judá - apo-
calipse 5:5). Em nossa Basílica, a Rosácea sofreu uma adapta-
ção, o que simplificou muito seu caráter simbológico, uma vez 
que possui somente 8 pétalas, quebrando a simbologia do Je-
sus/Apóstolos, mas mantendo as demais.

Esse tipo de adaptação é natural no estilo neo gótico. Eviden-
temente, recriar um estilo artístico somente é possível pelos 
aspectos técnicos e morfológicos, mas a essência se perde 
nessa adaptação. A verdade de época nem sempre é possível 
ser trasladada para outro momento. Nesse sentido, nossa 
grande rosácea carrega quase todas as simbologias das verda-
deiras rosáceas góticas, mas nas “traduções” algo sempre se 
perde. Com suas 8 pétalas, e assim com dimensões menores, 
ao centro temos a efígie de Santo Antônio de Pádua com o 
menino Jesus, e em cada ponto das pétalas, uma representa-
ção simples, começando com: 1- Lírio, 2- Oração, 3- Coração de 
Maria, 4- Penitência, 5- Bíblia, 6- Eucaristia (cálice), 7- Coração 
de Jesus e 8- Eucaristia.

Sua estrutura é de alumínio (trocada nos anos 80, em uma 
restauração), que está incrustada em adornos de concreto 
armado, que produz o seu desenho de rosa. Foi a última peça 
dessa natureza feita para nova Matriz (somente nos anos 2000 
é que novos vitrais tiffany foram introduzidos na capela do 
Santíssimo). Não se tem uma explicação adequada para os 
motivos da troca do fabricante. Todos os vitrais da basílica têm 
sua história bem documentada, mesmo os da antiga capela, 
mas os frades que estavam comprometidos com os vitrais da 
casa Zucca, nos anos 30, como falado no artigo anterior, deci-
diram, nos anos 40, contratar a Casa Garcia para fabricar essa 
magnífica peça.

Nossa rosácea é a personificação da beleza da Basílica. Pode 
parecer no artigo que ela não seja ideal, mas não é verdade, ela 
é simbólica e esteticamente perfeita; poderia completar toda a 
dimensão subjetiva de sua natureza, poderia, mas ela fecha 
magistralmente o que o engenheiro Kemnitz idealizou como 
templo.

*Reflexões do Cardeal José Saraiva Martins sobre a encíclica de 
João Paulo II “Ecclesia de Eucharistia” A centralidade da Euca-
ristia na vida da Igreja.

OS VITRAIS DA BASÍLICA - A Rosácea”

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

www.embarecr.com/conhecendo.html

ou acesse por aqui

lá estão disponíveis todos os artigos anteriores
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SACRAMENTO DA
CONFIRMAÇÃO

CRISMA

“Deus Pai marcou-te com o Seu sinal, o Senhor Jesus Cristo
confirmou-te e pôs no teu coração o penhor do Espírito”
(CaIC 1303)

Ariane Zoby
Coordenadora Geral da IVC

O Bispo diocesano, Dom 
Tarcísio Scaramussa 
pastor e sinal visível de 
unidade da Igreja, presidiu  
Celebração Eucarística em 
nossa basílica,  no último 
dia 28 de novembro, e 
confirmando na fé nove 
jovens e dez adultos que 
fizeram sua caminhada de 
adesão ao projeto do 
Reino e foram eleitos e ad-
mitidos aos Sacramentos 
da Iniciação à Vida Cristã. 
Frei Paulo Henrique 

Romêro, pároco e reitor da Basílica, concelebrou a missa, que 
também contou com a presença do Frei Antônio Eduardo Val-
vassori, assistente espiritual da Pastoral da Iniciação à Vida 
Cristã.

O Sacramento da Crisma 
(ou Confirmação) é o sa-
cramento da maturidade 
cristã e confere ao crisma-
do uma marca - o selo do 
Espírito Santo - indicando 
que ele consciente e livre-
mente, a partir daí, per-
tence a Cristo e está intei-
ramente a Seu serviço na 
edificação do Reino de 
Deus, aqui e agora, na 
Igreja e no mundo, na 
missão de construir uma sociedade mais humana, justa e soli-
dária, sempre fortalecido pela Graça do Senhor.

Frei Paulo, pedindo aos crismandos que ficassem de pé, apre-
sentou-os ao Sr. bispo, que os acolheu bem como a seus res-
pectivos padrinhos. 

Em sua homilia, Dom Tar-
císio recordou que nós, 
hoje, também somos o 
pequeno ramo que nasce 
de Deus e que brota do 
Cristo. Que o Espírito 
Santo nos dá seus dons, 
que é tudo de que neces-
sitamos para vivermos 
bem e realizarmos uma 
vida com sentido, que nos 
preparará para a vida 
eterna. Somos templos 
vivos de Deus e, para onde 
formos, levamos esse 
Templo e vamos cons-

truindo seu Reino.

Em seguida, os crismandos, com velas acesas a partir da Luz de 
Cristo (Círio Pascal), renovaram suas promessas batismais, re-
nunciando ao pecado e a tudo que causa desunião, e professa-
ram solenemente a fé católica.

Com o gesto próprio da Imposição das Mãos sobre os crisman-
dos, o Sr. bispo transmitiu-lhes o Espírito Santo e os ungiu com 
o Santo Crisma, Óleo Santo consagrado pelo próprio bispo na 
Solene Eucaristia matutina da Quinta-Feira Santa, denominada  
Missa dos Santos Óleos, onde também são abençoados os 
Óleos dos Catecúmenos e dos Enfermos.

Ao final da Celebração, agradecendo sua presença pastoral e 
fraterna, Frei Paulo fez questão de enfatizar a Dom Tarcísio 
que, mesmo durante todo o tempo em que a Basílica esteve 
fechada por causa da pandemia, as catequeses não foram in-
terrompidas; que seus catequistas souberam se reinventar 
para continuar anunciando e fazendo ecoar o Evangelho, con-
duzindo catequizandos e crismandos na caminhada da Igreja 
para se tornarem autênticos discípulos missionários do Mestre 
Jesus.

A esses jovens e adultos confirmados na Fé, que perseverem 
na missão cristã de ser sal da terra e luz do mundo. Deus os 
abençoe!!!
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MARIA SACRÁRIO VIVO
DE JESUS  
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O Dia de Nossa Senhora 
da Conceição, também 
conhecida por Imaculada 
Conceição, a 8 de dezem-
bro, foi marcado por missa 
festiva, quando também 
se lembrou a passagem 
do 74º aniversário do reco-
nhecimento da Basílica de 
Santo Antônio do Embaré.

Frei Paulo exaltou o exem-
plo de Maria, escolhida por 

Deus para implantar aqui o seu reino e destacou sua importân-
cia na história da salvação. “Maria, aquela que sempre nos 
aponta para Jesus. Maria, exemplo de mãe, de discípula, exem-
plo de todos aqueles que foram escolhidos por Deus pra im-
plantar aqui o reino dos céus”, disse.

     O pároco citou duas vi-
sitas e dois diálogos da li-
turgia que se encontram 
no livro do gêneses: Adão 
e Eva no paraíso e visita do 
anjo a Maria. No início da 
criação, segundo Frei 
Paulo, Deus colocou o 
homem e a mulher no 
jardim, simbolizando a hu-
manidade, e eles viviam 
em plena harmonia com 
seu criador, até que o 
pecado entrou por causa 
da desobediência. “Foi aí 
colocado o véu da morte, 
do medo, da desconfian-
ça. Deus então pergunta a Adão o que aconteceu. No desenro-
lar do diálogo, Adão joga a culpa em Eva que, por sua vez, culpa 
a serpente. Esse primeiro diálogo simboliza aqueles e aquelas 
que insistem no pecado. Aqueles e aquelas que não se com-
prometem com Deus. Aqueles e aquelas que procuram viver 
segundo suas verdades. Homens e mulheres que não se 
abrem para a graça de Deus. Homens e mulheres autossufi-

cientes, desobedientes, 
que viram as costas para 
Deus. A criatura vira as 
costas para o seu criador”, 
prosseguiu.

     O segundo diálogo é 
quando o anjo encontra 
Maria e ela, mesmo estra-
nhando sua saudação, não 
foge e escuta o que Deus 
deseja dela. “Maria escuta 
atentamente, mas ques-
tiona: ‘Como isso vai acon-
tecer, se não conheço 

homem algum?’ Maria não joga a culpa em ninguém. Maria 
não entende, mas depois que o anjo explica, aquela menina se 
dobra. Não dobra somente seu ser. Maria dobra o seu coração e 
diz: ‘Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo Tua 
Palavra’”, destacou o pároco.

     Com esta passagem, frei Paulo mostrou que Maria é exem-
plo de todos aqueles e aquelas que foram escolhidos por Deus. 
“Nós que, diariamente, escutamos a Deus através de sua Pala-
vra e, nos momentos de intimidade, na mesa de eucaristia, 
onde o Senhor nos alimenta, onde o senhor não nos convida a 
fugirmos dos nossos compromissos, mas, como Maria, dizer 
sim a cada dia. Mesmo que não entendamos. Mas no processo 
de nossa caminhada, Deus vai nos mostrando qual é a sua von-
tade, o que quer de cada um de nós”.

     Frei Paulo, comparou a 
alegria que Maria sentiu 
durante os nove meses de 
gestação do filho de Deus 
à reação dos fiéis à Pala-
vra. “Como é bom acolher 
a palavra de Deus em 
nossas vidas. Como é bom 
perceber que a Palavra vai 
nos transformando, norte-
ando nossas vidas. Deus 
não nos criou para raste-
jarmos, para vivermos de 
qualquer jeito. Somos pre-
destinados a uma vida 
melhor que esta que nós 
temos aqui. A vida aqui é 
um ensaio para uma vida 
melhor na eternidade”.  
Apesar disso, alertou para 
o fato de que não se deve 
ser inocente, pensando 
que, ao servir a Deus, há 
isenção de ataques do 
maligno, da influência do 
pecado e das dificuldades 
da vida atual. E citou 
como exemplo as dificul-
dades enfrentadas por Maria que não desistiu mesmo no mo-
mento de dor, de maior suplício, ao ver o bendito fruto de seu 
ventre pregado na cruz.

     “Maria nos ensina a permanecermos firmes, principalmente 
neste tempo de pandemia. E não estamos só combatendo o 
corona vírus, mas a pandemia do ódio, do desamor, da ganân-
cia, da injustiça. Maria nos ensina a permanecermos de pé e 
não compactuarmos com esse sistema que aí está. Se Maria 
viveu uma vida de santidade, de amor, nós também, filhos e 
filhas de Deus, podemos viver uma vida mais santa, mais 
digna. Que possamos a cada dia mais, como Maria, valorizar as 
nossas vidas, pois nós somos templos do espírito. Que Nossa 
Senhora nos acompanhe neste tempo do Advento e que pos-
samos vivenciar com intensidade a espiritualidade deste perío-
do que nos leva a preparar o coração para colher Jesus, para 
celebrarmos com fé, esperança e alegria o Natal de Nosso 
Senhor Jesus Cristo”.

     O Natal de 2020 não poderia ser igual aos outros, por se 
tratar de um ano atípico, em virtude da pandemia. Diante 
disso, frei Paulo finalizou: “Com toda a ameaça, como Deus se 
faz presente na nossa caminhada! Que Deus nos fortaleça e 
que a intercessão materna de Nossa Senhora nos acompanhe 
hoje e até a vida eterna”.

COMBATI O BOM
COMBATE

Paulo, servo de Jesus Cristo, escolhido para ser apóstolo reser-
vado para anunciar o Evangelho de Deus (Rm 1,1).

"Ora, estando eu a caminho e aproximando-me de Damasco, 
pelo meio-dia, de repente, me cercou uma forte luz do céu. Cai 
por terra  e ouvi uma voz que me dizia: "Saulo, Saulo, Saulo por  
que me persegues? Eu replique: Quem és tu, Senhor? A voz 
me disse: Eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Os 
meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz de 
quem falava. Então eu disse: Senhor, que devo fazer? E o 
Senhor respondeu: Levanta-te, vai a Damasco e lá te será dito 
tudo o que deves fazer. Como eu não pudesse ver por causa 
da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos meus com-
panheiros, cheguei a Damasco."(At 22, 6-11)

Saulo (Paulo) nasceu no 
ano 5 d.C.,  em Tarso, Cilí-
cia (hoje Turquia), era 
judeu e cidadão romano. 
Seus pais eram judeus, 
mas gozavam de privilé-
gio da cidadania romana. 
Foi discípulo de Gamaliel, 
rabino influente da época. 
Estudou a Bíblia, a Lei Oral  
e se preparava para ser 
rabino.

Em 29 foi para Jerusalém 
torna-se o maior perse-
guidor dos cristãos partici-
pando do apedrejamento 
do apostolo Estevão. 
Quando seguia para Da-
masco teve a visão de 
Jesus envolto em luz que 
o questiona sobre a per-
seguição. Após a visão, 
Saulo se converteu e tor-
nou-se um dos principais 
nome do cristianismo. 
Sua conversão mostra o 
poder da graça divina, 
pois, de opressor da Igreja 
tornou-se maior propaga-
dor de Cristo.
Paulo narra em Ato dos 
Apóstolos sobre a sua conversão. As Epístolas são as mensa-
gens de Paulo nas celebrações de cada cidade que pregava. 
Elas dividem-se em: Eclesiásticas, Pastorais e Pessoal.

O dia 25 de janeiro foi instituído na Gália para celebrar a sua 
conversão e seu sacrifico é lembrado no dia 29 de junho.
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A CAMINHADA FESTIVA
 A programação de Natal da Paróquia de Santo Antônio do 
Embaré aconteceu com cuidados especiais, em virtude da 
pandemia da Covid-19, mas sem perder sua importância, 
abrangência e profundidade das reflexões. 

     A caminhada de preparação para o Natal 2020 começou 
com a novena, nos dias 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16 e 17 de dezembro, 
sempre às 19 horas. Teve como um de seus pontos altos a ho-
menagem à Imaculada Conceição, com celebração especial 
no dia 8, às 19h30, e culminou com as missas da Vigília, dia 24, 
às 19h30, e a Solene de Natal, dia 25, às 11 horas. O Dia de Rei, 6 
de janeiro, encerrou a caminhada festiva.

ADVENTO
O período do advento foi vivido intensamente pelos fiéis que, 
através das reflexões, reforçaram a esperança e prepararam 
seus corações para a chegada de Jesus Cristo, que ensina o 
verdadeiro sentido da eucaristia, que é partilha, doação.
      O pároco da igreja de Santo Antônio do Embaré, frei Paulo 
Henrique Romêro, na abertura da novena de Natal, explicou a 
importância do tempo do Advento, que nos leva a rever nossas 
posturas.

     “Estamos preparando nosso coração.  Iniciando nova cami-
nhada da história da salvação. Atentamente vamos perceber 
porque o filho de Deus veio a este mundo e se revestiu da 
nossa carne. Nós vamos ter o auxílio dos profetas e da flor do 
rebento, tronco de Jessé. Quem é o tronco de Jessé? É Maria. 
Uma mulher que traria o filho de Deus”. Partindo dessa intro-
dução, ele traçou a trajetória de Maria, desde a visita do anjo 
até o seu ‘sim’ ao chamado de Deus.  “Maria nos ensina, nesse 
tempo de Advento, a estarmos atentos, perseverantes, em si-
lêncio escutando a voz de Deus, percebendo os sinais que Ele 
nos dá”, prosseguiu.

     Jesus veio inaugurar o novo tempo e abriu as portas do 
reino dos céus, que, segundo o pároco, é um estado de vida. “O 
reino do céu não está distante. Não é um lugar, é um estado 
de vida. Isaias fala da vaca e do urso, do lobo com o cordeiro vi-
vendo em harmonia. E é isso que estamos aprendendo a viver 
aqui, nos convertendo, percebendo nossos pecados, nossos 
erros, nos preparando para a verdadeira vida, que á a vida 
eterna”.

     Citando a passagem do Evangelho que mostra que não 
doutores, fariseus e homens da lei, mas pobres, pecadores, 
prostitutas iam ao encontro de Jesus, o pároco demonstrou 
que a adesão à boa nova foi feita pelo povo simples. Trazendo o 
exemplo para os tempos atuais, disse: “Nós vivemos em uma 
sociedade que vira as costas para Deus, onde as pessoas não 
querem ouvir os chamados de Deus. O reino de Deus é de paz, 
amor e justiça. E o tempo do Advento nos leva a rever nossas 
posturas”.

     Para encerrar, frei Paulo exaltou a importância de se buscar 
Deus, viver os valores do Evangelho, viver uma vida de intimi-
dade com o Senhor. “Como filhos e filhas, discípulos e discípu-
las, vamos buscar viver nessa dinâmica. Em primeiro lugar nós, 
depois nossas famílias, pois é ali a Igreja doméstica, onde tudo 
começa: a catequese, a escuta atenta da Palavra, o diálogo, o 
respeito, o perdão, a acolhida”.

 Com o caminho percorri-
do pela Novena de Natal, a 
Paróquia de Santo Antô-
nio do Embaré concluiu, 
no dia 17 de dezembro, os 
preparativos para uma das 
mais importantes festas 
da liturgia cristã, dando a 
oportunidade aos partici-
pantes de se aprofunda-
rem no Mistério revivido 
anualmente.

     Pela primeira vez, a pa-
róquia retransmitiu a 
novena ao vivo, dando a 
oportunidade a todos, in-
clusive àqueles impossibi-
litados de sair de casa, de 
se preparar para chegada 

ao Natal com esperança renascida, com a consciência de que o 
maior presente de todos já nos foi dado em Belém, em uma 
manjedoura.
     A novena desempenhou seu papel de preparar a todos para 
comemorar o nascimento Daquele que nos abriu as portas do 
Reino dos Céus, dando-nos a oportunidade de, reunidos à 
mesa com familiares, re-
forçarmos os laços de 
união, para que reine em 
nossos lares o amor, a 
concórdia, a paz e a frater-
nidade. 
     Frei Paulo Henrique 
Romêro, pároco da Igreja 
do Embaré, que em mo-
mento muito especial 
procedeu a bênção das 
imagens do Menino Jesus 
apresentadas pelos fiéis, 
agradeceu a todos que 
colaboraram na organiza-
ção e realização da 
novena, assim como 
àqueles que acompanha-
ram tudo inclusive de 
casa, através da Internet.

ESPERANÇA RENASCIDA

NOVENA

CELEBRAÇÃO
Na missa de encerramen-
to da Novena de Natal, frei 
Paulo leu a genealogia de 
Jesus e demostrou como 
Ele entrou na história da 
salvação, já que, desde 
Abraão até José, esposo de 
Maria, Deus sempre agiu 
na vida deles e não deixou 
de amá-los, embora 
muitos tenham acertado e 
outros errado.

      “Deus agia na vida 
deles. Foi traçando a histó-
ria de um povo para aco-
lher Jesus. E nós somos 

chamados a fazer parte deste elenco. Não somos nem mais 
santos, nem mais pecadores que todos da genealogia de Jesus. 
Também somos convidados a anunciar o reino dos céus, a 
construir novos céus e nova terra; a percebe que Jesus já faz 
parte de nossas vidas; que, ao celebrarmos o Natal de Cristo, 
vamos acolhê-lo em nosso coração e deixar que Ele se manifes-
te ainda mais em nossas vidas, na nossa família, nos ambientes 
em que convivemos e na sociedade”, disse.

     Frei Paulo explicou que 
Deus está nos preparando 
para a segunda vinda de 
seu filho e finalizou: “Que 
este Natal seja um marco 
nas nossas vidas, apesar 
de todas as dificuldades 
dos dias de hoje. Se olhar-
mos na história da salva-
ção no Antigo Testamento 
veremos que aqueles 
homens e mulheres 
também enfrentaram di-
ficuldades, mas Deus 
estava com eles, como 
está conosco. Que Maria 
interceda por nós e nos 
ensine neste Natal a vi-
venciarmos com alegria e 
fé este acontecimento que foi um marco em nossas vidas”.



     “O Natal é a festa da humildade”. Com essa frase, frei Paulo 
Henrique Romêro, pároco e reitor da Basílica do Embaré, resu-
miu, na Missa do Galo a verdadeira essência da festa que cele-
bra o nascimento de Jesus. Para ele, somente aqueles que se 
prepararam durante o Advento conseguem compreender o 
verdadeiro sentido do 
Natal. Os demais se atêm 
à ceia, troca de presentes, 
filmagens e fotografias 
para postagem em redes 
sociais.
     Durante a homilia, o 
pároco tomou como 
exemplo citação do Evan-
gelho que levou à reflexão 
sobre o nascimento de 
Jesus em uma situação 
inusitada, em contexto de 
peregrinação, em condi-
ção de pobreza, para 
expor a situação atual em 
que, como Maria, muitas 
mães não contam com 
um lugar digno para dar à 
luz seus filhos, os quais 
nascem em grutas frias 
da periferia, ou, quando 
muito, em corredores de 
hospitais. Assim como não 
houve lugar em casa 
alguma para Jesus nascer, 
hoje também não há 
lugar para Ele nas muitas 
casas ricamente decora-
das para o Natal. Muitos, 
segundo o frei, sequer 
têm a consciência de que 
a razão desta festa é 
Jesus.
     Frei Paulo destacou 
que em todos os aconte-
cimentos onde o amor se 
faz presente, ali está a pe-
dagogia do algo, pois 
Jesus poderia ter nascido 
em um palácio, mas 
Deus, já pensando nos 
pobres, nos que viviam à 
margem, quis nascer no 
meio deles. Escolhendo 
uma mulher pobre para trazê-lo ao mundo, surpreendeu os 
grandes e poderosos.  O objetivo de Deus é a nossa salvação. E, 
para sermos salvos, explicou o pároco, precisamos nos aproxi-
mar de Jesus

FESTA DA HUMILDADE

“O Natal de Jesus é a festa da humildade, da simplicidade, da 
presença e não dos presentes. Luxo, ostentação não condizem 
com o verdadeiro sentido do Natal. Quem se prepara para esta 
grande festa pensando somente na ceia, nos presentes, pode 
estar celebrando qualquer coisa, menos o Natal do Senhor 
Jesus”, alertou. 

     Diante do contexto hu-
milde do nascimento de 
Jesus, frei Paulo destacou 
a mensagem de que a 
casa que deve estar pre-
parada para Ele entrar é o 
nosso coração. “Não so-
mente o nosso coração, 
mas o coração de nossa 
família e de nossa socie-
dade. Os enfeites, os pre-
sentes são detalhes. Que 
possamos, a partir desta 
noite santa, em que cele-
bramos o nascimento de 
Jesus, nos curvar diante 
de muitas manjedouras 
espalhadas pelo mundo 
afora, de calçadas onde 
podemos visualizar o rosto 
desfigurado de Jesus em 
tantos irmãos e irmãs 
marginalizados e abando-
nados por uma sociedade 
que os exclui do convívio 
social. Faça algo por eles”, 
prosseguiu.

     Embora não tenhamos 
como medir o tamanho 
do amor que Deus tem 
por nós, manifestado no 
Natal, o pároco disse que 
podemos retribuir 
amando concretamente 
nosso irmão, nos fazendo 
próximos daqueles e da-
quelas que quase ou 
nada têm, que têm fome 
do pão que alimenta o 
corpo e fome do amor 
que acalenta a alma. Frei 
Paulo disse ainda que 
temos tudo para sermos feliz porque Deus nos abraçou e fez 
um pacto eterno de amor conosco, de tal forma que deu seu 
filho único para nossa salvação.

MENSAGEM

A missa solene de Natal, que foi concelebrada pelo recém-che-
gado frei Alonso, contou com organização especial em virtude 
da pandemia, com número limitado de participantes para ma-
nutenção de distância de segurança, uso obrigatório de más-
cara e gel desinfetante. Do lado externo da igreja, fiéis 
também acompanharam o evento por um telão. Houve ainda 
o sorteio de rifa e Eva foi a ganhadora do tablet. 

PRESÉPIO
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FÉ REAVIVADA

RENOVAÇÃO

Como o Natal é tempo de 
renovação, o pároco disse 
que devemos deixar esta 
manifestação de Deus 
tomar conta de nossa vida, 
de nossa família, da socie-
dade que está perdida nas 
trevas do egoísmo, do 
ódio, da ganância, da 
morte e do individualismo.  
Isso, segundo frei Paulo, 
não deve fazer parte de 
nossa vida, de nosso lar. “A 
nossa família tem que ser 
essa manifestação da luz 
de Deus. O nosso teste-
munho é a manifestação 
do amor de Deus, dessa 
luz que renova, que nos re-
vigora, que nos traz ale-
gria, que nos traz a paz 
desse menino que quer 
nos fortalecer. E Ele nos 

convida neste dia a sermos sacramentos da paz”.

     O frei reforçou que, onde quer que estejamos, temos que ser 
instrumentos de paz, de concórdia, de diálogo, de construirmos 
pontes e não muros. Voltou a citar atos condenáveis da socie-
dade atual, que constrói 
muros que rotulam, que 
dividem, que escravizam. 
“Esse menino se encarnou 
em nossa realidade para 
destruir tudo isso.  E 
somos convidados, atra-
vés da palavra de Deus e 
da eucaristia, a construir 
já, aqui nesta terra, novos 
céus e uma nova terra. 
Uma terra mais justa, uma 
terra mais fraterna, uma 
terra mais irmã. Uma terra 
onde não há desigualda-
de, mas sim há o reino dos 
céus. Que possamos, que-
ridos e queridas, neste 
Natal, tomar posse daqui-
lo que o senhor nos 
deixou. E que esse amor, 
que essa misericórdia 
tome conta de nossos co-
rações”. 
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     Jesus é a manifestação 
amorosa e misericordiosa 
do Pai. Esse mistério foi 
exaltado por frei Paulo 
Henrique Romêro, pároco 
da Igreja do Embaré, du-
rante a celebração de 
Natal, quando disse a 
quem tem dúvida do 
amor de Deus, que basta 
contemplar Cristo no Pre-
sépio e também pendura-
do na cruz.

     Na celebração da 
manhã de Natal o pároco 
exaltou que Deus quer re-
avivar nossa fé, nossa es-
perança e nossa alegria, 
fato registrado na primeira 
leitura do Livro do Profeta 
Isaías, mostrando que 
havia naquele tempo um 
contexto de desesperança 
e de muita tristeza do 
povo de Israel, no exílio da 
Babilônia. Povo que preci-
sava ser animado, assim 
como ocorre hoje, diante 
de todos os desafios da 
vida. “O Senhor nos quer 
animar, nos recordar de 
que Ele se fez presente no 
meio de nós. Que Ele 
enviou seu filho para nos 
salvar, nos devolver a dig-
nidade, a esperança”, afir-
mou.

     Frei Paulo explicou 
ainda que onde há dificul-
dade, onde o sofrimento 
aperta é ali que Jesus quer 
nascer, onde Ele se mani-
festa. Para que Jesus 

possa se manifestar na realidade, na vida de cada um é preciso 
se abrir à graça. Não pode deixar que as trevas dominem, mas 
a luz do menino Deus. “Queridos e queridas, muitas vezes as di-
ficuldades da nossa vida endurecem nosso coração, como en-
dureceu o coração daquele povo, mas como Isaías, nós somos 
convidados a ser os mensageiros e mensageiras desse menino 
Deus, dessa luz, dessa alegria e dessa esperança. Somos discí-
pulos e discípulas de Cristo. Essa luz habita em nós, essa luz se 
faz presente em nossas vidas. Deus não está distante da comu-
nidade. Ele armou a sua 
tenda entre nós. Ele assu-
miu nossa comunidade. 
Ele conhece nossas fra-
quezas. Ele sabe de nossas 
lutas”.



O DÍZIMO COMO FONTE
DE MUITAS GRAÇAS
E ALEGRIAS!

Maristela Oliveira
Coordenadora da Pastoral do Dízimo

O DÍZIMO COMO FONTE
DE MUITAS GRAÇAS
E ALEGRIAS!
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Sabemos que a gratidão agrada a Deus e nos faz reconhecer a 
Sua justiça. Muitas virtudes são necessárias para ser um dizi-
mista, e após profunda reflexão e amadurecimento a respeito 
das dimensões do Dízimo, pode-se fazer essa experiência com 
paciência, fidelidade e determinação. Um bom dizimista tem 
alegria em partilhar, ė desapegado! Expressa a sua gratidão 
através do Dízimo porque não se sente obrigado, pelo contrá-
rio! Compreende a liberalidade de ofertar uma parte do que se 
tem, e que foi concedido por Deus. 
O Dízimo é também fruto de sincera conversão e perseverança 
na fé!
Ao longo do ano que se inicia sabemos que muitos desafios 
nos serão apresentados, mas uma comunidade fortalecida por 
dizimistas atuantes sempre terá à disposição os instrumentos 
necessários para a continuidade de sua missão. 
Desejamos a todos os dizimistas que Deus os abençoe! E que 
2021 seja um ano de muitas graças em suas vidas e também 
em nossa comunidade! Amém!

ANIVERSARIANTES DO MÊS
DE JANEIRO
01 -  Angelina de Jesus

01 -  Iolanda Rita de Araújo

01 -  Andreza Pereira da Conceição 

Gonçalves

01 -  Helena Leal de Figueiredo Mon-

teiro

01 -  Fernando Cesar do Nascimento

01 -  Família Amaro

01 -  Irmãos Amaro

01 -  Movimento da Mãe Peregrina

01 -  Rita  Maria Nicotra

02 -  Sara de Jesus Cabral Garcia

02 -  Maria Natividade A. Coelho

03 -  Edwigas Drukas Karnauchovas

03 -  Luiz Gustavo Agria dos Santos

04 -  Gessel Caldeira Barbosa

04 -  Izelia Ticianelli

04 -  Sergio e Marli Ribeiro Cardoso

05 -  Oliete Silveira Ribeiro

05 -  Adelaide Aparecida Corrêa Fer-

nandes

05 -  Genilda Cavalcante do Nascimen-

to

06  - Corina de Assis Maria

06  - Ana Rachel Christiano

07 - André Luiz Alves Di Peto

09 - Sebastiana Benedita dos Passos

09 -  Thainá Alves Moreira

10 -  Célia Xavier de Oliveira

10 -  Hermínia de Jesus Torres Andrade

11 -  Elton Dias

12 -  Erica Zelma Hertel

12 -  Luiz Helio Munari

12 -  Florice Maria Malheiro

12 -  Claudia Maria Silveira

13 -  Maria Lourdes Silva Casaca

13 -  Elimar Rodrigues Alexandre

15 -  Josefa de Melo Santos

15 -  Elaine Sbarro

17 -  Carlos Bispo Ribeiro

17 -  Maria Cecilia Campedelli

18 -  Maria de Lourdes Helena Ferreira 

Duarte

18 -  Regina Stella S. Gonzaga

22 -  Líria do Nascimento

22 - Thais Pontes Sidronio

23 - Benedita Maria Silveira Fontes Paiva

23 -  Marilza Andreo Corrêa Emed

23 -  Vicente Cesar Aguiar de Maria

24 -  Eunice Almeida Cardoso

24 -  Maria Izilda dos Santos Leonel Vieira

24 -  Denise Cardoso Floriano M. de Lima

25 -  Thais Silveira

26 -  Queila Paiva Sardinha

27 - Almira Pereira de Souza

27 - Maria da Glória De Oliveira

27 - Maria Filomena R.  da Silva Alves

27 - Christiane Valentini

28 - Nelson da Silva Santos

28 - Vanessa Alves de Moura

29 - Betilde Mendes Ferreira

31 - Sonia Branco Guimarães Touça

31 - Maria Cristina M. e Simonato

31 - Sônia Maria Gonçalves Campos

31 - Demétrio Antunes Bassil

UTILIZAÇÃO DO DÍZIMO

VALOR RECEBIDO NO MÊS DE NOVEMBRO

DESPESA TOTAL DA PARÓQUIA: R$ 107.231,07

R$   35.618,20

DANIELA DE FREITAS MELÍCIO 03/11

ANDRÉ GUSTAVO INOCENTI L. VIANA 07/11

IRENE SANTANA DA SILVA 07/11

NEYDE OLIVEIRA DA SILVA 10/11

DAIR MARIA DE CAMARGO 15/11

FAMÍLIA CONSOLE 25/11

SORTEADOS DO MÊS DE NOVEMBRO

Irene S. da Silva foi umas das sorteadas do mês de novembro

AÇÃO SOCIAL

Arroz - 287
Feijão - 140
Macarrão - 147
Molho - 120
Óleo - 20
Café - 58 
Açúcar - 158
Fubá - 115
Bolacha - 104
Leite longa vida - 2
Leite em pó - 5
Sal - 39
Cesta básica - 92
Farinha de trigo -56
Farinha de mandioca - 8
Ervilha - 8

Milho verde - 4
Doce de goiabada - 24
Panetone - 43
Queijo ralado -1
Caldo de galinha - 4
Milho de pipoca - 1
Leite condensado - 1
Atum em lata - 1
Grão de bico - 1
Fermento químico - 1
Tempero - 2
Sardinha em lata - 1
Gelatina - 3
Sabonete - 97
Detergente - 12
Creme dental - 2

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



13

Num tempo de muitas dúvidas e preocupações, o ano de 2020 
será lembrado pelo retorno da igreja doméstica. Devido à pan-
demia, a Basílica fechou suas portas em 19 de março e perma-
neceu assim por volta de seis meses. Apesar das separações e 
do distanciamento, as pastorais se reinventaram e mantiveram 
suas atividades dentro do possível.

As redes sociais foram nossa aliada neste período e, durante a 
quarentena, foi através delas que as celebrações chegaram às 
casas dos paroquianos. Vamos recordar 2020 como o ano que 
nos reavivou o início da igreja, onde os primeiros cristãos se 
reuniam e rezavam em casa.

LEMBRANÇAS

2020



MARIA MÃE
DA PAZ
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MARIA MÃE
DA PAZ

Iniciamos o ano de São José procla-
mando Maria Mãe de Deus. Nela, 
Deus se uniu a nós ao nos dar seu 
Filho. Ela nos trouxe o Príncipe da 
Paz, a paz que tanto sonhamos, 
mas só quem vive o seu amor real-
mente encontrará a serenidade e a 
harmonia em sua existência.
O presidente da celebração, frei 
Paulo Henrique Romêro, em sua 
homilia, ressaltou que paz não sig-

nifica ausência de problemas, mas sim a presença de Deus em nossa vida.  Neste 
sentido, a paz que o homem tanto quer e sonha já foi plantada em meio à humani-
dade, quando Jesus encarnou-se entre nós através de Maria. 
"Na graça e salvação que Jesus 
nos trouxe, tudo se renova.  Preci-
samos só compreender o agir de 
Deus que é diferente dos homens. 
A paz no mundo, da maneira 
como entendemos, só é possível 
se os poderosos das grandes 
nações fizerem um pacto de para-
rem com a guerra, com os confli-
tos e com os desentendimentos. 
Esta paz dificilmente irá aconte-
cer, embora todos a desejemos 
com intensidade. A paz é antes de 
tudo um dom, um presente que 
Jesus oferece ao homem.  Podemos aceitá-lo ou rejeitá-lo e, quando aceitamos, 
deixamos de ser meros expectadores e começamos a fazer uma nova história", 
disse frei Paulo.
Ele destacou que Jesus é a paz desejada e sonhada pela humanidade, dom de 
Deus que se coloca ao nosso alcance, mas, ao mesmo tempo, é algo a ser conquis-
tado e que só se concretiza quando percebemos, como os pastores, que ele cami-
nha conosco como irmão e parceiro na construção de um mundo novo. Explicou 
ainda que Maria, nossa companheira, nos aponta a cada dia mais o seu filho Jesus, 
o Príncipe da Paz e que, ao segui-lo, devemos tornar nosso cotidiano e nossa famí-
lia sacramentos de paz, conciliação e concórdia.



MÊS DE
JANEIRO

Mirian de Caldas Andrade 
Coordenadora da Liturgia
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MÊS DE
JANEIRO

Iniciamos o ano com a Solenidade Santa Mãe de Deus, Maria.
O dia 1º de janeiro também é conhecido como o Dia Mundial 
da paz. 
A solenidade Santa Mãe de Deus simboliza a transformação da 
Santa Virgem em “Mãe de Deus”.

O Papa Francisco  em sua homilia de 2020 disse: 
“Celebramos estas núpcias entre Deus e o homem, inaugura-
das no seio de uma mulher. Em Deus, estará para sempre a 
nossa humanidade, e Maria será a Mãe de Deus para sempre. É 
mulher e mãe: isto é o essencial. D’Ela, mulher, surgiu a salva-
ção e, assim, não há salvação sem a mulher. N’Ela, Deus uniu-
-Se a nós e, se queremos unir-nos a Ele, temos de passar pela 
mesma estrada: por Maria, mulher e mãe. Por isso, começa-
mos o ano sob o signo de Nossa Senhora, mulher que teceu a 
humanidade de Deus. Se quisermos tecer de humanidade a 
trama dos nossos dias, devemos recomeçar da mulher. Da 
mulher, nasceu o Príncipe da paz. A mulher é doadora e me-
dianeira de paz. Com efeito, quando é dada às mulheres a pos-
sibilidade de transmitir os seus dons, o mundo encontra-se 
mais unido e mais em paz. Por isso, uma conquista a favor da 
mulher é uma conquista em prol da humanidade inteira.”
Desejamos um ano cheio de paz, amor, fé e esperança um ano 
muito melhor com as bênçãos de Jesus e Maria.

EXPEDIENTE
O Informativo da Basílica Menor de Santo Antônio do Embaré é uma publicação mensal sob 
responsabilidade da Pastoral da Comunicação (PASCOM) da Paróquia do Embaré, Diocese 
de Santos-SP.
Pároco: Frei Paulo Henrique Romêro/ Coordenação: Edna Maria de Andrade. Textos e revi-
são: Edna Maria de Andrade, Mtb 16.915 e Giselda Braz, Mtb  12.817/ Arte e Diagramação: 
André de Andrade Alves / Tel. (13) 3227-5977 / Fax 3231-8244 /sec.paroquial@bsaembare.-
com.br / www.bsaembare.com.br / WhatsApp 13 98163-3282.

DIA MÊS DIA SEMANA

01 SEXTA-FEIRA SANTA MÃE DE DEUS, 
MARIA

02 SS. BASÍLIO MAGNO E
GREGÓRIO NAZIANZENO

03 EPIFANIA DO SENHOR

07 S.RAIMUNDO DE PENYAFORT

10 BATISMO DO SENHOR

13 S. HILÁRIO DE POITIERS

17 2º DOMINGO DO TEMPO 
COMUM OMITE-SE A MEMÓRIA

DE SANTO ANTÃO

20 S.FABIANO / S.SEBASTIÃO

21 S. INÊS

20 4º DOMINGO
DO ADVENTO

21 S. PEDRO CANÍSIO

22 S.VICENTE DA ESPANHA

CELEBRAÇÂO

SÁBADO

DOMINGO

QUARTA-FEIRA

SEGUNDA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

23 S. FRANCISCO DE SALESSÁBADO

24 3º DOMINGO DO
TEMPO COMUMDOMINGO

25 CONVERSÃO DE S.PAULOSEGUNDA-FEIRA

26 S. TIMÓTEO E S.TITOTERÇA-FEIRA

27 S. NGELA MÉRICIQUARTA-FEIRA

28 S. TOMÁS DE AQUINO

31
4º DOMINGO DO
TEMPO COMUM 

 - OMITE-SE S.JOÃO BOSCO

QUINTA-FEIRA

DOMINGO

DOMINGO

DOMINGO

QUINTA-FEIRA

DOMINGO


