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MISSA DE
CINZAS CHAMA À
CONVERSÃO

ordenada e tranquila.

A Missa de Cinzas, marcando
o início da Quaresma, chamou
os fiéis à conversão. Foi uma
cerimônia
inovadora
de
preparação dos católicos para
a Páscoa, cumprindo todos
os protocolos impostos pela
Covid-19. As cinzas bentas –
sinal de penitência, a principal
tônica do Tempo Quaresmal
– foram colocadas sobre a
cabeça das pessoas, em vez de
sinalizar a testa com uma cruz,
como ocorria anteriormente. A
quebra da tradição foi imposta
pela pandemia, que tem
exigido, além de máscaras
e higienização das mãos,
muitas outras adaptações.
A celebração foi presidida
pelo pároco da Igreja Santo
Antônio do Embaré, frei Paulo
Henrique Romêro, auxiliado
pelos freis Antônio Eduardo
Valvassori e Alonso Aparecido
Pires, para que a imposição das
cinzas acontecesse de forma

“A Quarta-feira de Cinzas abre a Quaresma que é um tempo
de profunda preparação
para a grande festa da
vida, a Páscoa do Senhor
Jesus”. Partindo desta
explicação, frei Paulo
disse que ainda hoje
são muitos os irmãos
que continuam sendo
crucificados, a exemplo
de Cristo, por uma
sociedade
insensível,
impiedosa, egocêntrica,
que faz de si o centro do
universo. “Assim somos
nós, mas não é assim que
o Pai nos deseja”, alertou
o frei, mostrando que é
necessário aprender a
acolher, partilhar, aceitar,
deixando o julgamento
somente para Aquele que
um dia nos julgará pelo
amor.
Para se chegar à Páscoa,
à ressurreição do Senhor,
revestidos de uma nova roupagem, segundo o pároco, é
preciso reaver os valores deixados de lado, buscando sempre a
conversão. “Precisamos nos reorganizar interiormente, limpar
a nossa casa, as gavetas dos armários que existem dentro de
nós, em nosso coração e em nossa mente. Reaver os valores que
deixamos de lado, buscando sempre a conversão, nos libertar
de tudo que nos impede de
caminhar, de ir ao encontro
do outro, como o egoísmo, a
ganância, que nos afastam de
Deus e dos mais necessitados.
Precisamos limpar a poeira
que atrapalha nossos olhos de
enxergar o verdadeiro sentido
da vida em Cristo”, disse.
Todas as práticas que a Igreja
recomenda durante o Tempo
Quaresmal, como oração,
jejum e esmola, tem como
finalidade a reconciliação
conosco, com Deus e com
nossos irmãos. Entretanto,
isso
tudo
só
adiantará
quando essas atitudes vierem
realmente do coração. Toda
reflexão e posterior confissão
sacramental somente farão
sentido, conforme ressaltou
o pároco, a serem imbuídas
de ardente desejo e firme
propósito de nos tornarmos
pessoas
cada
vez
mais
semelhantes a Jesus, que a
todos acolhe, ama e perdoa.
Hipocrisia
“O Evangelho da liturgia de hoje nos convida a refletir e alerta
sobre o perigo de cair na
hipocrisia de se praticar
boas obras somente para
sermos vistos, elogiados
e vermos crescer nosso
prestígio
perante
as
pessoas”. A afirmação
feita por frei Paulo na
homilia foi acompanhada
pela relação de práticas
que
podem
ajudar
na
caminhada
dos
discípulos e discípulas.
Os três exercícios –
esmola, oração e jejum
– que ajudarão os fiéis,
foram assim explicados:
A esmola, no seu sentido
mais amplo é toda
disponibilidade de ajudar
ao próximo, tanto material
quanto espiritualmente.
A oração é o contato
íntimo e filial com Deus,
quando o fiel reconhece
sua fragilidade e se coloca
totalmente dependente
da presença Dele em sua
vida. O jejum é o exercício
do autocontrole sobe as
vontades, impulsos que
muitas vezes levam ao
pecado.
Quem
tem
um
relacionamento com o
irmão através da partilha,
da atenção aos necessitados, prosseguiu frei Paulo, vive a
caridade, vive o amor de Deus. Do mesmo modo, quem tem
um relacionamento íntimo com o Pai, tem uma vida de oração
e quem exercita o autocontrole sobre suas vontades, seus
impulsos, pratica o jejum.
Todas essas experiências, se partidas do coração possibilitam
viver
harmoniosamente
com Deus e com os irmãos.
Entretanto, frei Paulo alertou:
“Se junto com essas práticas
estiver imbuído o desejo de ser
visto e elogiado, essas práticas
perdem seu valor, pois não
partiram do coração, tão pouco
vieram de Deus. Pensem nisso”.
Oração
Além de exaltar Nossa Senhora
das Dores, durante a solenidade
frei Paulo leu a seguinte oração
da Campanha da Fraternidade
2021:
“Deus da vida, da justiça e
do amor, Nós Te bendizemos
pelo dom da fraternidade e
por concederes a graça de
vivermos a comunhão na
diversidade. Através desta
Campanha da Fraternidade
Ecumênica,
ajuda-nos
a
testemunhar a beleza do
diálogo como compromisso
de amor, criando pontes que
unem em vez de muros que
separam e geram indiferença
e ódio. Torna-nos pessoas
sensíveis e disponíveis para
servir a toda a humanidade, em especial, aos mais pobres e
fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o Teu amor
redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e
esperanças, caminhado pelas veredas da amorosidade. Por
Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador
da vida. Amém”.
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JESUS É A LUZ DO
MUNDO

Após 40 dias da solenidade do nascimento de Jesus,
celebramos no dia 2 de fevereiro a apresentação do Senhor,
quando José e Maria levaram o menino Jesus ao templo
para cumprir um preceito judaico.
Esta liturgia é chamada
também de Festa das
Luzes e inicia-se com
a bênção das velas.
Guardando o rito, o
pároco do Embaré, frei
Paulo Henrique Romêro,
começou a celebração
com a bênção das velas.
Em sua homilia, o frei
resaltou que Jesus é a
luz que dissipa todas
as trevas, Ele é a luz da
verdade. Simeão e Ana
perceberam esta luz, a
manifestação de Deus
naquele menino frágil,
pois estavam imbuídos
do Espírito Santo.
O pároco explicou
que percebemos a
presença de Deus na
Sagrada Escritura, no
pão e no vinho e em
nossa vida, quando
estamos repletos do
Espírito Santo. Por
isso precisamos ter a
Foto por: Meire Gomes
sensibilidade de Simeão
e Ana para perceber
o que Deus quer de nós e com isso ter uma vida santa e
manter uma intimidade com o Senhor. Precisamos tornar
nossa vida uma oferta agradável a Deus.
Ao encerrar sua homilia, frei Paulo pediu a Maria que cada
vez mais nos aponte seu Filho, a luz do mundo, que salva,
que liberta.

Foto por: Meire Gomes
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SÃO BRÁS ROGAI
POR NÓS

Protetor da garganta, São Brás
foi médico antes de seguir
o sacerdócio. Por proteger
os pobres e os cristãos
perseguidos, tornou-se alvo
dos romanos.
Quando estava a caminho
da prisão para ser torturado,
uma mãe desesperada
ajoelhou-se aos seus pés
pedindo pelo filho que agonizava devido a uma espinha de
peixe atravessada na garganta. Atendendo a seu clamor, o
sacerdote rezou e fez o sinal da cruz sobre a criança, que se
recuperou.
Em virtude do milagre, São Brás foi proclamado protetor da
garganta. A Igreja celebra sua memória, no dia 3 de fevereiro,
com a bênção da garganta.
Na Igreja do Embaré, seu pároco, Frei Paulo Henrique
Romêro, presidiu a missa em louvor a São Brás e, em sua
homília, ressaltou que quando pedimos a um santo para
alcançar uma graça, ele intercede a Deus por nós, que realiza
o milagre através de seu Filho. “É por intermédio da ação
do Espírito Santo que o Pai realiza o milagre em nome de
Jesus”.
O frei rogou a intercessão de São Brás para nos livrar de
todos os males que causam dúvidas e incertezas. “Com o
coração aberto ao Senhor possamos ser homens e mulheres
de fé, destemidos e que a graça de Deus possa acontecer
no nosso meio”, finalizou. Após a homília, o pároco realizou a
cerimônia da bênção da garganta dos fiéis.
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2021 É O ANO DE
SÃO JOSÉ

Homenagem marca a
passagem
dos 150 anos que o esposo
de Maria foi elevado
ao posto de patrono
da Igreja Católica
Para celebrar os 150 anos da
declaração do esposo de Maria
como padroeiro da Igreja
Católica, o papa Francisco
convocou o Ano de São José
com a Carta apostólica “Patris
corde- Com coração de Pai”.
O beato Pio IX, com o decreto
Quemadmodum
Deus,
assinado em 8 de dezembro de
1870, deu este título a São José,
fato que agora, por iniciativa de
Francisco, será especialmente
lembrado durante este ano de
2021.
A Carta apostólica “Patris
corde – Com coração de Pai”
traz os sinais da pandemia
da Covid-19, que, segundo o
pontífice, nos fez compreender
a importância das pessoas comuns, aquelas que, distantes
dos holofotes, exercitam todos os dias paciência e infundem
esperança, semeando corresponsabilidade. Isso justamente
como São José, o homem que passa desapercebido, o homem
da presença cotidiana discreta e escondida.
O esposo de Maria, com protagonismo sem paralelo na história
da salvação, expressou concretamente a sua paternidade ao ter
convertido a sua vocação humana “na oblação sobre-humana
de si mesmo ao serviço do Messias”. A Carta explica que, por
isto, ele foi sempre muito amado pelo povo cristão.
Jesus viu a ternura de Deus em São José, que, segundo o papa
Francisco, nos faz aceitar a nossa fraqueza, através da qual se
realiza a maior parte dos desígnios divinos.
A Carta lembra que Deus, de fato, não nos condena, mas nos
acolhe, nos abraça, nos ampara e nos perdoa. E que José é pai
também na obediência a Deus: salva Maria e Jesus e ensina
seu Filho a fazer a vontade do Pai, cooperando com o grande
mistério da Redenção.
O pontífice diz ainda que José é pai no acolhimento, porque
acolhe Maria sem colocar condições prévias, um gesto
importante ainda hoje “neste mundo onde é patente a violência
psicológica, verbal e física contra a mulher”. Mas o esposo de
Maria é também aquele que, confiante no Senhor, acolhe na
sua vida os acontecimentos que não compreende com um
protagonismo “corajoso e forte, que deriva da fortaleza que
nos vem do Espírito Santo”. Através de São José, é como se
Deus nos repetisse: “Não tenhais medo! A fé dá significado a
todos os acontecimentos, sejam eles felizes ou tristes”

GUARDIÃO DA IGREJA
O acolhimento praticado pelo pai de Jesus convida-nos a
receber os outros, sem exclusões, sobretudo os mais frágeis.
A Carta evidencia a coragem de São José, que enfrentou os
problemas concretos da sua Família como fazem, hoje, as
outras famílias do mundo, em especial aquelas migrantes.
Protetor de Jesus e de Maria, prossegue a Carta, José não pode
deixar de ser o Guardião da Igreja, da sua maternidade e do
Corpo de Cristo, pois todo necessitado é “o Menino” que José
continua a guardar.
Carpinteiro honesto, o esposo de Maria nos ensina também o
valor, a dignidade e a alegria de comer o pão fruto do próprio
trabalho. Esta acepção do pai de Jesus oferece ao papa a
ocasião para lançar um apelo a favor do trabalho, que se tornou
uma urgente questão social. “É necessário tomar renovada
consciência do significado do trabalho que dignifica”, escreve
Francisco.
Eis então a exortação que o Pontífice faz a todos para
redescobrir o valor, a importância e a necessidade do
trabalho, para “dar origem a uma nova normalidade, em que
ninguém seja excluído”. Em especial, diante do agravar-se do
desemprego por causa da pandemia da Covid-19, o papa pede
a todos que se empenhem para que se possa dizer: “Nenhum
jovem, nenhuma pessoa, nenhuma família sem trabalho!”.

RESPONSABILIDADE DE PAI
Francisco afirma que não se nasce pai, torna-se tal, porque
“se cuida responsavelmente” de um filho assumindo a
responsabilidade pela sua vida. Na sociedade atual, prossegue
o pontífice, “muitas vezes os filhos parecem ser órfãos de pais
que sejam capazes de introduzir o filho na experiência da vida”,
sem prendê-lo.
Neste sentido, José recebeu o apelativo de “castíssimo”, que é
“o contrário da posse”: ele, com efeito, soube amar de maneira
extraordinariamente livre, soube descentralizar-se para
colocar no centro da sua vida Jesus e Maria.
A figura de São José é exemplar, conclui Francisco, num
mundo que precisa de pais e rejeita os dominadores, rejeita
quem confunde autoridade
com autoritarismo, serviço
com servilismo, confronto com opressão, caridade com
assistencialismo, força com destruição.
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CELEBRAÇÃO
RELEMBRA
APARIÇÃO DE
NOSSA SENHORA
DE LOURDES

A aparição de Nossa Senhora
a Bernadete, em uma gruta à
beira do Rio Gave, na França,
foi relembrada em celebração
presidida pelo pároco da
Igreja do Embaré, frei Paulo
Henrique Romêro. A Virgem de
Lourdes, também conhecida
como padroeira dos enfermos,
apareceu pela primeira vez
a 11 de fevereiro de 1858 à
camponesa Bernadete, então
com 14 anos, que recolhia lenha
acompanhada pela irmã.
A história foi exaltada pelo
frei que destacou a missão de
Maria e, ao final, convocou os
irmãos e irmãs a receberem
a unção dos enfermos. Todos
foram presenteados com um
pacotinho de sal, simbolizando
o sal da vida, e uma oração à
Virgem. Na ocasião também
foi lembrado o Dia Mundial do
Enfermo.
Frei Paulo, em sua homilia,
abordou o fato de hoje em
dia nós passarmos por muitas
dificuldades,
enfermidades
físicas
e
espirituais,
principalmente por causa da pandemia da Covid-19, o que
provoca frustração e as pessoas perdem a esperança de que
todos os problemas acabem.
“Mas tudo passa nesta vida. Só Deus permanece”, afirmou.
Como templo do Espírito
Santo,
disse
o
frei,
devemos ter a certeza de
que o Senhor está conosco
e que ele nos refaz sempre
que estamos cansados,
abatidos, pois Ele nos
anima, nos fortalece.

MISSÃO DE MARIA
“O Senhor nos deixou sua
mãe que caminha conosco.
Maria, que apareceu em 1858
para duas crianças, é nossa
intercessora. A missão de Maria
é apresentar Jesus. Apontar
Jesus”, explicou. Maria, que é a
medianeira de todas as graças,
na ocasião de sua aparição em
Lourdes, pediu a Bernadete que
bebesse a água daquela gruta,
que é uma água viva, que cura.
Tanto que, ainda hoje, muitas
pessoas que vão até lá vivem
esta experiência mística, essa
experiência de cura.
Naquele dia, a menina atendeu
ao pedido de Maria, viveu a
experiência e foi escolhida
para dizer ao bispo que aquela
que apareceu na gruta, vestida
de branco e azul, iluminada
por uma luz brilhante era a
Imaculada Conceição.
O
pároco
relembrou
a
passagem que Jesus, no alto
da cruz, entregou sua Mãe
a João, ou seja, para nós.
“Maria então está conosco.
Em cada aparição quer dizer:
‘Eu estou com vocês. Eu estou
intercedendo. Confiem no meu
filho’. Deus quer nos escutar e nos libertar. O Senhor é o Deus
do impossível”, prosseguiu.

PANDEMIA E UNÇÃO
Frei Paulo ressaltou que, apesar
da incredulidade humana, o
Senhor se faz presente, porque
quer nos refazer e, para isso,
usa os profissionais da área da
saúde para combater todas
as doenças. Pediu então a
intercessão de Nossa Senhora
por eles e por aqueles que
se encontram nos leitos dos
hospitais, nas UTIs e pelos
irmãos e irmãs que perderam
a esperança de viver, perderam
o sentido da vida diante da
pandemia, por causa do medo
e do desespero.
“Muitos que estão aqui, estão
dando a última chance a Deus.
E tenho a certeza de que Deus,
nesta última chance, vai fazer
maravilhas”, tranquilizou. O
pároco disse ainda que não
precisamos de grandes sinais.
“Tenha certeza que, através de
sua fé, por intercessão de Nossa
Senhora de Lourdes, essa graça
acontecerá hoje na tua vida.
E que nós, ao recebermos a
unção dos enfermos, possamos
continuar o caminho do Senhor.
Temos que buscar uma intimidade com Ele, a exemplo de Nossa
Senhora, aquela que intercede, a medianeira. Que possamos
então abrir o nosso coração para que a graça de Deus possa
acontecer em nossas vidas”, concluiu.

ORAÇÃO
As pessoas que receberam a unção dos enfermos ganharam
um simbólico pacotinho de sal e a seguinte oração a Nossa
Senhora de Lourdes:
“Ó Virgem puríssima, Nossa Senhora de Lourdes, que vos
dignastes aparecer a Bernadete no lugar solitário de uma
gruta, para nos lembrar que é no sossego e recolhimento que
Deus nos fala e nós falamos com Ele. Ajudai-nos a encontrar
o sossego e a paz da alma que nos ajudem a conservar-nos
sempre unidos em Deus. Nossa Senhora da Gruta de Lourdes
dai-me a graça que vos peço e tanto preciso (pedir a graça).
Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Amém”.
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CAPUCHINHOS
EM TEMPOS DE
EPIDEMIA
Danilo Brás
Conservador - restaurador da Basílica
do Embaré

O ano de 2020 está
marcado para sempre na
história da humanidade
pela pandemia do Covid 19,
e não é para menos, afinal
eventos com escalas
globais, como esse, são
poucos, mas não são
inéditos. Então, através
da história, podemos tirar
os melhores exemplos e
lições.
O aprendizado que podemos tirar da pandemia de gripe
Espanhola, do ano 1918, são os melhores paralelos que
poderíamos fazer para entender a pandemia de 2020, mas
outros surtos de doenças são tão dramáticos e didáticos como
esses.
Desde que eu comecei a trabalhar com os frades no Embaré,
tomei apreço por estudar a história da Província, aprender
sobre seus feitos, e a identificar seu jeito de fazer as coisas,
buscava nisso uma correlação entre o modo de vida e a arte, a
estética de suas casas e peças, assim me auxiliando, da melhor
maneira, a executar os serviços sob minha responsabilidade,
e, dessa forma, se tornou rotineiro eu ler os textos e periódicos
antigos da província, estabelecendo essas conexões.
Nesses estudos, um exemplar se tornou emblemático, os
Annaes Franciscanos, de dezembro de 1939, que foi uma
edição comemorativa do 50 anos da Missão dos Capuchinhos
trentinos; todo exemplar é muito rico em informações, mas uma
sempre se destacou para mim: a página 50 traz a reprodução
de um quadro pintado pelo “Servi”, sobre a epidemia de febre
amarela, em Sorocaba, no ano de 1899, retratando D. Antônio
de Alvarenga, Bispo de São Paulo, Mons. José Soares, vigário de
Sorocaba, e Frei Daniel de Santa Maria OFM Cap., todos dando
assistência às vítimas da epidemia.
Por anos procurei por essa pintura, ela é um documento muito
fiel ao melhor espírito de entrega aos pobres e doentes, que
representa o franciscanismo puro, e não saber o paradeiro
desta obra que retrata esse santo trabalho, imortalizado em
pinceladas magistrais, me angustiou por anos, e só a precária
reprodução de 1939 não me satisfazia. Preenchia essa ausência
com as informações, dos acontecimentos e dos envolvidos, e
isso, para mim, só fortaleceu a grandeza dos protagonistas.
No ano de 1897, a cidade de Sorocaba vivia uma eflorescência
de seu crescimento, econômico e demográfico, com uma
população aproximada de 17 mil almas, contudo, no final do
século XIX, dois surtos violentos de febre amarela atingiram
a região, sendo o segundo no natal de 1899, terminando em
junho de 1900, matando 5% da população; um quadro terrível
e inimaginável, onde a providência divina viu o terreno fértil
para fortalecer os corações mais doces.
Neste funesto contexto temos a luz do Monsenhor José Soares
do Amaral (1844-1900), um homem a altura de sua “fama”, e que
os corações sorocabanos não deixaram esquecer; lembrado
pela sua paixão, coragem e trabalho, era visto, nos momentos
mais difíceis, carregando, diariamente, ao final da tarde,
os corpos de vítimas, em uma carroça, tocando uma sineta
fúnebre pelas ruas da cidade, e nunca negando auxílio aos
mais necessitados. Deu tudo que possuía, e abraçou a morte,
vitimado, em fevereiro de 1900, pela doença que ajudou a
combater por muitos anos.
Nesse contexto, a figura de Frei Daniel de Santa Maria de
Gardena (1861-1940) se sobressaiu, tal o espírito de entrega
que também lhe impulsionava. Desde 1892, nosso gentil frade
exercia seu apostolado em terras brasileiras, e fez da assistência
aos doentes do interior de São Paulo sua obrigação; marcou
presença na cidade de Descalvado, assolada por essa terrível
doença, contudo andava com seu cavalo, percorrendo onde
a febre amarela estivesse, e oferecia conforto, ministrando os
sacramentos, nos momentos finais dos doentes.
Frei Daniel era o superior do Largo São Francisco, no ano de
1900, e foi a Sorocaba, acompanhando o Bispo de São Paulo
D. Antônio Cândido de Alvarenga (1836-1903), onde praticou o
que sempre fez em vida, seu ministério de amor ao próximo;
mas não era o único frade da Missão nessa frente fraterna,
Frei Silvério de Rábbi (1847-1918) atendia Rio Claro, e outros
frades marcaram presença em outras cidades atacadas por
pela mortal febre amarela.
A cidade de Sorocaba, graças às forças somadas de muitos
heróis, a maioria anônimos, e pela força de sua população,
conseguiu vencer a batalha, se tornando a primeira cidade a
erradicar a doença na América Latina, em 1900; uma vacina
contra o vírus só viria a surgir em 1913.
Essa façanha
empreendida pelos estimados frades e
sacerdotes não poderia passar despercebida, embora seja de
se imaginar que os pequeninos frades não procuravam os
holofotes do reconhecimento. Seus atos, de absoluta entrega,
são dignos de nota, tanto que, de algum modo, uma tela foi
encomendada, em 1903, ao pintor, retratista e paisagista Carlo
de Servi (1871-1947), um grande artista nascido em Lucca,
Itália, de uma sólida formação acadêmica, e dono de um estilo
magistral. Possuía em seu currículo uma série de obras sacras,
em igrejas paulistas, e essa proximidade o levou a ser o retratista
desse triste, mas heroico momento.
Servi produziu uma obra magistral, que em muito capta a
essência dos acontecimentos vividos, e, recentemente, as
maravilhas da internet trouxeram à luz essa obra que a tanto eu
procurava, em uma exposição virtual de peças do museu de arte
Sacra de São Paulo, eu, que “garimpava”, acabei encontrando
tão perto e de forma tão corriqueira, esse registro histórico.

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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CATEQUISTAS
ENVIADOS EM
MISSÃO
Ariane Zoby

Coordenadora Geral da IVC

A
cada
início de ano
catequético,
todos
nós
catequistas somos convocados
pelo pároco e reitor de nossa
Basílica, Frei Paulo Henrique
Romêro, para renovarmos
nosso
compromisso
de
anunciar o Reino e fazer ecoar a
Boa Nova do Evangelho perante
Deus e a Igreja.
Antes de nos abençoar e enviar,
e diante de toda a comunidade
na Celebração Eucarística das
9h30 do dia 21 de fevereiro
próximo passado, Frei Paulo
nos fez dois questionamentos:
• Se
queremos
verdadeiramente assumir
com amor e fidelidade
a missão que a Igreja e a
comunidade do Embaré
nos confiam, sabendo que
a missão é nobre, porém
difícil;
•Se estamos dispostos a
aprofundar nossa própria fé
para anunciar com fidelidade
o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, pois não
comunicamos nossos achismos, mas a Fé da Igreja Católica
Apostólica Romana.
Diante de nosso Sim, com o mesmo vigor que, um dia,
dissemos o Sim para
Deus, Frei
Paulo nos
exortou para que sejamos
firmes na esperança,
exemplares na caridade,
e fiéis à Fé da Igreja. E que
partamos da Santa Missa
para a Missão de iniciar
na Fé novos discípulos
missionários do Mestre
Jesus!
Alimentados pela Palavra
de Deus e pela Sagrada
Eucaristia, bem como
renovados pelas palavras
motivadoras de nosso
pároco,
sigamos
em
frente, ainda que pelas
plataformas digitais por
orientação do nosso Bispo
Diocesano, Dom Tarcísio
Scaramussa,
bastante
atento aos cuidados que
a pandemia continua
requerendo de todos nós.
Que Maria, primeira e
mais fiel discípula, Mãe
de Deus e nossa, seja
nossa companheira nessa
missão, sempre nos apontando o Caminho de seu Filho Jesus!

“Confirmar, Senhor, com a vossa bênção paterna, a decisão
destes vossos filhos e filhas catequistas que desejam
dedicar-se com todas as suas forças ao Ministério da Palavra,
no âmbito da Iniciação à Vida Cristã. Que eles creiam, de
coração, no que ensinam! Ensinem, de verdade, o que creem!
E vivam corajosamente o que ensinam! Assim eles se tornem
discípulos missionários de Jesus Cristo, nosso Mestre, que
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SER DIZIMISTA É SINAL
DE AMADURECIMENTO
ESPIRITUAL: SER
CRISTÃO ADULTO
Therezinha Corrêa Monteiro
Pastoral do Dízimo

Colocar os nossos bens a serviço do Senhor e do seu Reino é o
que a igreja católica chama de Dízimo. O dízimo é uma opção
pastoral e não financeira.
Em momentos de crise gerados por uma pandemia, como
agora, unidos somos mais fortes para enfrentar as dificuldades.
Precisamos estar em harmonia para crescer como irmãos e
com o nosso dízimo ajudar os mais necessitados.
O dízimo é o compromisso do cristão com a comunidade
na qual vive e celebra a sua fé. Sim, estamos ligados com a
comunidade da paróquia que frequentamos e a contribuição
que fazemos só é dízimo, quando expressa nossa vontade de
ser cristão na vida da nossa comunidade, senão é só dinheiro.
A nossa doação deve expressar a vontade de servir como Jesus
nos pede.

ANIVERSANTES DO MÊS DE
MARÇO
02 - Claudete dos Reis Fernandes
02 - Bruna Fonseca Silva
Souza
03 - Ugo Parolari
04 - Ana Claudia Carrera Lopes da Silva
04 - Maria Alzira S. Carneiro
05 - Amanda de Souza Rodrigues
06 - Socorro de Maria Martins Carvalho
06 - Heliete Botelho da Silveira
06 - Diogo Paes Pedro
07 - Jayme Moura Leão
07 -Maria Adelaide Ferreira
07 - Helga Samantha Pereira
Lopes
08 - Therezinha Apparecida
P. Castanho
08 - Maria Lucia de Araujo
08 - João Pereira do Nascimento Junior
08 - Regina Celia da Costa
Barreto
08 - Silvia Tsieme Otto Araujo
09 - Aurea Soares de Almeida
10 - Maria José S. do L. Barreto
10 - Dalva da S. Ribeiro
11 - Antônio Carlos Rollo
11 - Marcelo Magalhães Sukonis
11 - Maria José R. H. Bittencourt
11 - Telma Aparecida Pimenta
Ferauche
12 - Nivaldo Ribeiro
12 - Veneza Maria de Souza
14 - Zelia Losada dos Santos
15 - Nina Honorio Marcondes
15 - Nancy Machado
16 - Esmeralda A. S. Senra

16 - Marilene Bertolucci Silva
16 - Rosa Pereira Garcia
16 - Carlos Norberto Gomes
Corrêa
16 - Miguel Huerta Hernandez
16 - Claymon Pinto Grilo
17 - Getulio da Cunha Avelino
17 - Maria Teresa de Andrade
Ferreira
18 - Maria Helena Gaspar Zeferino
18 - Solidéa Maronesi Nogueira
19 - Antonio Deolindo de
Souza
20 - Alexandra Cardoso de
Oliveira Dalbeto
21 - Simone Fátima de Souza
21 - Gabriel Fernando Silva
22 - Silvana Aparecida de
Souza
23 - Maria Amélia M. Ferreira
23 - Sebastião Marciano da
Silva Neto
23 - Zulma Batista Torres
23 - Vinicius Gabardi Dias
24 - José Everaldo Andrade
Fernandes
26 - Dirceu Mezzette da Costa
26 - Regina Dias de Pinho
26 - Marcelo Crescenti Aulicino
27 - Maria Del Pilar Prieto
Bistulfi
27 - Sueli Abigail
28 - Olga Catharina Sartorio
29 - Rosely Pires de Moraes
29 - Adriana Silva de Freitas
31 - Dirce Iolanda Bettini
Sampaio
31 - Rita Martins dos Santos
31 - Sonia Maria Vicente Geraldini

SORTEADOS DO MÊS
JANEIRO
Andreza P. C. Gonçalves

01/01

Edwigas D. Karnauchova

03/01

Gessel Caldeira Barbosa

04/01

Adelaide A. Corrêa Fernandes

05/01

Ana Rachel Christiano

06/01

Thaís Silveira

25/01

Em sequencia: Adelaide, Edwigas e Gessel foram as sorteadas de janeiro

UTILIZAÇÃO DO DÍZIMO
Despesa total da Paróquia

R$ 80.275,24

Dízimo recebido:

R$ 37.649,01

AÇÃO SOCIAL

Arroz - 84
Feijão - 24
Óleo - 7
Macarrão - 47
Molho - 28
Sal - 11
Farinha de mandioca - 1
Ervilha - 4
Milho verde - 4
Flocos de arroz - 2

Seleta de legumes - 1
Fubá - 9
Farinha de trigo - 4
Café - 5
Açúcar - 17
Bolacha - 3
Cesta básica - 62
Achocolatado - 2
Massa para bolo - 2
Sabonete -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
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MÊS DE MARÇO

Mirian de Caldas Andrade
Coordenadora da Liturgia

Papa Francisco na Carta Apostólica Patris Corde - Coração de
Pai, convoca este ano como o Ano de São José para celebrar
os 150 anos da declaração do Esposo de Maria como Padroeiro
da Igreja Católica.
Papa Francisco nos faz recordar e refletir sobre a vida de São
José.
Quem foi São José?
Carpinteiro honesto, esposo de Maria que por meio de sua
missão nos ensina o valor da dignidade, da alegria e de comer
o pão, fruto do nosso trabalho.
Ele através da paternidade, se colocou à serviço de Jesus,
por este motivo, os cristãos o amam. Assim como Jesus, nós
vemos nele, a ternura de Deus, que nos faz aceitar as nossas
dificuldades e tribulações, nos fortificando com a presença
do Espírito Santo. Deus, que é nosso pai, assim como São José
foi para Jesus, nos acolhe, nos abraça, nos coloca em seu colo
e nos perdoa.
Através de São José, é como se Deus nos repetisse: “Não tenhais
medo!”, porque “a fé dá significado a todos os acontecimentos,
sejam eles felizes ou tristes”. O acolhimento praticado pelo pai
de Jesus “convida-nos a receber os outros, sem exclusões, tal
como são”, com “uma predileção especial pelos mais frágeis”.
Referência:
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2020-12/papa-francisco-convoca-ano-sao-jose.html

DIA MÊS

DIA SEMANA

HORA

CELEBRAÇÃO

04

SEXTA-FEIRA

-

S.Casimiro
3ª Domingo da Quaresma
omite-se Ss. Perpétua e
Felicidade

07

DOMINGO

-

08

SEGUNDA-FEIRA

-

S. João de Deus Rlg

09

TERÇA-FEIRA

-

S.Francisca Romana

14

DOMINGO

-

4º Domingo da
Quaresma

17

QUARTA-FEIRA

-

S. Patrício

18

QUINTA-FEIRA

-

S.Cirilo de Jerusalém

19

SEXTA-FEIRA

07h

São José

21

DOMINGO

-

5º Domingo da
Quaresma (“Laetare”)

23

TERÇA-FEIRA

-

S.Turíbio de Mogrovejo

25

QUINTA-FEIRA

07h E 19h30

Anunciação do Senhor

-

Domingo de Ramos
Missa Domingo de
Ramos- Solene às 8h30.
Demais missa às 11h/18h
e 19h30 com benção dos
ramos.

-

19h30-Celebração do
Encontro do Senhor dos
Passos e Virgem das
Dores.
Obs: Neste dia não
teremos missa das 19h30.

-

19h30 - Celebração da
Reconciliação
Obs: Neste dia não
teremos missa das 19h30.

28

30

31

DOMINGO

TERÇA-FEIRA

QUARTA-FEIRA
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