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COMEÇAM
PREPARATIVOS PARA
A SEMANA SANTA

A Igreja Católica inicia os
preparativos para a Semana
Santa, que é o momento
central da liturgia. As paróquias
já divulgam as programações
do período mais importante
do ano litúrgico, quando se
celebra de modo especial os
mistérios da paixão, morte e
ressurreição de Cristo – tríduo
que estabelece a ligação entre
o fim da Quaresma e a Páscoa.
A missa solene de Quarta-feira de Cinzas, dia 2 de março,
às 19h30, na Basílica, marcará a abertura da Campanha da
Fraternidade, que segue o tema Educação, e o mutirão de
confissões nas igrejas da Orla será iniciado também em
março. Mas é o Domingo de Ramos, dia 10 de abril, que abre
oficialmente a Semana Santa, que se estenderá até o dia 17,
Domingo de Páscoa.
A Semana Santa tem no Tríduo Pascal seu momento mais
importante, pois representa a salvação humana e a renovação
da vida. Portanto é o tempo no qual os cristãos relembram as
ações, renovam sua fé e o compromisso de viver de acordo com
os ensinamentos de Cristo. Confira a programação completa
abaixo:

PROGRAMAÇÃO
Dia 2 / 3 – Missa da Quarta-feira de Cinzas
Horário – 7h, 15h e 19h30 - missa solene com a abertura
da Campanha da fraternidade.
Dia 10/04 – Domingo de Ramos
9h - Missa com a bênção dos ramos e procissão na
Basílica.
9h - Missa com a bênção dos ramos no Colégio Stela
Maris.
11h, 18h e 19h30 - Missa com a bênção dos ramos na
Basílica.
Dia 13/04 – Celebração do Encontro de Nossa Senhora
das Dores com o Senhor dos Passos - 19h30
Dia 14/04 – Missa do Crisma - Catedral - 9h
					 Missa da Ceia do Senhor - 19h30 - Após a
missa o translado do Santíssimo com hora santa até às
24h e no dia 15 com início às 7h
Dia 15/04:
Narrativa da Paixão - 15h
Via Sacra - 18h
Sermão das 7 palavras - 19h
Procissão do Senhor Morto - 20h
Dia 16/04 - Vigilia Pascal - 19h30
Dia 17/04 - Domingo de Páscoa
Missas na Basílica - 9h, 11h, 18h e 19h30
Missa no Colegio Stela Maris - 9h

MUTIRÃO DE CONFISSÃO
REGIÃO ORLA
As confissões são ponto importante na preparação dos fiéis
para viver a Semana Santa com intensidade, revivendo eventos
importantes dos últimos momento de vida de Jesus. Por isso, as
igrejas da Região da Orla já estão divulgando os dias e horários
do mutirão. Acompanhem a seguir a programação completa:
Dia 24/3 – Capela Bom Pastor e Santa Edwigens – 19h30
Dia 25/3 – Paróquia Nosso Senhor dos Passos – 19h30
Dia 30/3 – Paróquia Nossa Senhora do Rosário da Pompéia – 19h30
Dia 31/3 – Paróquia Santo Antônio do Embaré – 19h30
Dia 4/4 – Paróquia Sagrado Coração de Jesus – 19h30
Dia 5/4 – Paróquia São Paulo Apóstolo – 19h30
Dia 7/4 – Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes – 19h30
Dia 11/4 – Paróquia Nossa Senhora do Carmo – 20h
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COMEÇA CAMPANHA
DA FRATERNIDADE
2022

Pela terceira vez desde sua
inauguração pela Igreja do
Brasil, em 1964, a Campanha
da Fraternidade deste ano
aprofunda o tema educação.
Ao longo desta quaresma, a
campanha seguirá o lema “Fala
com sabedoria, ensina com
amor” (Cf Pr 31,26).
Aberta a 2 de março, a
Quaresma, conforme destaca
o texto-base da campanha
lançado
pela
Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), é tempo favorável
para a conversão do coração e
a Campanha da Fraternidade
tem como propósito ser
um caminho para que os
cristãos vivam a espiritualidade quaresmal com o sentido de
transformação pessoal rumo à solidariedade diante de um
problema da sociedade brasileira, como é o caso da educação.
O documento aponta a necessidade de “verdadeira mudança
de mentalidade, reorientação da vida, revisão das atitudes e
busca de um caminho que promova o desenvolvimento pessoal
integral, a formação para a vida fraterna e a cidadania”.
A CNBB convida a todos a ver a realidade da educação
em diversos âmbitos, iluminá-la com a Palavra de Deus,
encontrando e redescobrindo meios eficazes que favoreçam
processos mais adequados e criativos. Isso para que ninguém
seja excluído de um caminho educativo integral que humanize,
promova a vida e estabeleça relações de proximidade, justiça
e paz.
A Igreja vê a necessidade de se dar espaço ao papel da família
como base educacional, já que esse papel não é suprido pela
escola. Diante desse contexto, a educação se apresenta, hoje,
carente de valores humanitários e éticos que favoreçam os
valores cristãos.

OBJETIVOS
O objetivo geral da Campanha da Fraternidade 2022 é promover
um diálogo sobre a realidade educativa no Brasil, à luz da fé cristã,
propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário.
E os sete objetivos específicos são:
01 - Analisar o contexto da educação, bem como os desafios
potencializados pela pandemia da Covid-19;
02 - Verificar o impacto das políticas públicas na educação;
03 - Identificar valores e referências da Palavra de Deus e da
Tradição Cristã em vista de uma educação humanizadora;
04 - Refletir sobre o papel da família, da comunidade de fé e
da sociedade no processo educativo com a colaboração das
instituições de ensino;
05 - Incentivar propostas educativas que, enraizadas no
Evangelho, promovam a dignidade humana, a experiência do
transcendente, a cultura do encontro e o cuidado com a casa
comum;
06 - Estimular a organização do serviço pastoral junto às escolas,
universidades, centros comunitários e outros espaços educativos;
07 - Promover uma educação comprometida com novas formas
de economia, de política e de progresso verdadeiramente a
serviço da vida humana, em especial, dos mais pobres.
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JOSÉ, O PROTETOR
DAS FAMÍLIAS

José,
homem
humilde,
trabalhador e justo que
atendeu ao chamado de Deus
cumprindo com amor a missão
a ele destinada pelo Pai. Em
silêncio, protegeu o projeto de
Deus, dedicando sua vida para
cuidar de Jesus e Maria.
Na
sua
simplicidade
e
obediência a Deus, José teve
uma participação especial no projeto da salvação. Foi um pai
presente e piedoso que ensinou o conhecimento da Palavra de
Deus a seu filho: o amor, a justiça e a verdade. Além de ensinar
a Jesus sua profissão, contribuiu de maneira importante na
formação da personalidade humana de Jesus.
Por seu grande amor a Jesus e a Maria, José é o protetor das
famílias e guardião da Igreja. No dia 19, a missa em honra a
São José, no Embaré, será às 7h e 10 h. É uma oportunidade de
rogarmos a sua proteção por todas as famílias.

OBRAS DO CENTRO
PASTORAL SERÃO
RETOMADAS

“Após a tradicional Festa
de Santo Antônio, as obras
do Centro Pastoral serão
retomadas”. A informação é do
pároco da Igreja do Embaré,
frei Paulo Henrique Romêro. A
construção, iniciada em 2018,
foi interrompida em 2020, em
consequência da pandemia
da Covid-19. Agora, com a
diminuição
da
gravidade
da doença, que permitirá a
realização da grande festa do
padroeiro da igreja, a previsão
do pároco é de que, no
segundo semestre, haverá
recursos suficientes para injetar nas obras.
Apesar da importância da festa para a arrecadação de fundos,
o projeto é vultoso – orçado em mais de R$ 1 milhão – e vale
destacar que toda colaboração de paroquianos, visitantes
e empresários é bem-vinda e pode ser feita na secretaria da
Igreja ou através de depósito no Banco Itaú (agência 0610 e
conta 05888-5).
O Centro Pastoral, que está sendo erguido ao lado da igreja,
possibilitará a ampliação do trabalho comunitário, de
evangelização e promoção humana, pois o prédio contará com
várias salas para essa finalidade.
Frei Paulo lembra que é no Centro Pastoral que acontece
a catequese, onde são realizados programas sociais para
atendimento a famílias carentes e atendimento psicológico.
Com a conclusão das obras, conta o pároco, que a meta é
ampliar esses trabalhos, investindo inclusive na evangelização
através da música. A paróquia já conta com doação de
instrumentos musicais e com maestro voluntário, para que
este plano seja concretizado.

FESTA
O centenário de criação da paróquia e da presença dos freis
capuchinhos na comunidade será, este ano, o tema central da
festa em homenagem a seu padroeiro.
Segundo frei Paulo, haverá uma carreata pelas ruas do bairro,
no dia 30 de maio, para chamar a comunidade a participar dos
festejos.
O Dia de Santo Antônio é 13 de junho, mas ampla programação
está sendo elaborada com carinho e contará com a tradicional
trezena de Santo Antônio, iniciada a 31 de maio, e quermesse, de
27 de maio a 10 de julho. Preparem-se para os deliciosos quitutes
e tradicional benção dos pães.
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RECOMEÇANDO A
CAMINHADA
Ariane Zoby
Coordenadora geral da IVC

Após um período merecido
de descanso, a Pastoral da
Iniciação à Vida Cristã (IVC)
de nossa Basílica retorna suas
atividades; e nada melhor para
iniciar um novo ano do que
pedirmos a benção de Deus
e da Igreja, confiantes de que
Jesus nos capacita na missão,
o Santo Espírito nos conduz,
e Maria vai a nossa frente
indicando seu Filho, CaminhoVerdade-Vida.
E para bem começarmos, no
dia 06 de fevereiro próximo
passado,
em
Celebração
Eucarística presidida
por
nosso pároco e reitor, Frei
Paulo
Henrique
Romêro,
e assistida pelo assistente
espiritual da IVC, Frei Antônio
Eduardo Valvassori, às 9h30,
tivemos o Rito de Envio dos Catequistas onde reafirmamos
nosso compromisso de continuar anunciando com fidelidade
e verdade o Evangelho de Jesus Cristo, missão confiada a nós
pela Igreja.
As palavras proferidas por Frei Paulo, ao final do Rito, calaram
profundamente em nossos corações: “Catequistas, sejam
sal da terra e luz do mundo! Partam em missão na Iniciação
à Vida Cristã da nossa Basílica”!
Com a Graça de Deus todas as catequeses já estão
acontecendo de maneira presencial, administrando dentro
dos protocolos os devidos cuidados para que a vida seja
cuidada e preservada
apesar
de
ainda
estamos enfrentando		
a pandemia. Batizados,
pré-catequese, catequese
infantil,
perseverança,
catequeses de jovens
e adultos, bem como a
formação permanente,
todos e
todas
trabalhando a serviço
do Reino e do Anúncio
da Palavra, para que
formemos cada vez mais
discípulos missionários
do Mestre Jesus.
Trabalhos iniciados, no
dia 13 de fevereiro, os
catequistas de jovens e
adultos acompanharam seus catecúmenos para o
Rito de Entrada na Etapa do Catecumenato, após o período
do pré-catecumenato realizado no 2º semestre do ano passado,
onde receberam o Primeiro Anúncio da Boa Notícia de Jesus
Cristo (Querigma) e se decidiram por aderir ao projeto do
Reinado de Deus. Em uma belíssima Celebração Eucarística,
às 18h, também presidida por Frei Paulo e assistida por Frei
Eduardo, esses catecúmenos foram assinalados com o Sinal
da Cruz, receberam das mãos dos frades a Palavra de Deus,
e foram ainda presenteados por eles com um crucifixo para
marcar esse dia tão significativo em sua caminhada.
Dirigindo-se aos catecúmenos, Frei Paulo proclamou: “A
partir de hoje, entrando em comunhão conosco, vocês
experimentarão nossa vida e nossa esperança em Cristo.
Agora, para que sejam catecúmenos, vou assinalar vocês
com a Cruz de Cristo. E a comunidade inteira, especialmente
seus catequistas, cercará vocês de afeição e se empenhará
em os ajudar.”
Que o Espírito de Deus nos ilumine e que Maria, Mãe de Deus
e nossa, a catequista e discípula mais fiel, caminhe conosco
para que jamais nos distraiamos da missão ou nos percamos
do caminho de seu Filho. Assim seja!
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NOSSA SENHORA DE
LOURDES INTERCEDA
POR TODOS SEUS
FILHOS

Em uma solenidade repleta de
fé e esperança, no último dia 11
de fevereiro, a comunidade do
Embaré celebrou a aparição
de Nossa Senhora à menina
Bernadette,
em
Lourdes
(França), em 1858. Presidida
pelo pároco e reitor Frei Paulo
Henrique Romêro, a cerimônia
começou com a incensação
do altar e da imagem de Nossa
Senhora de Lourdes.
Na homilia, frei Paulo lembrou
que 11 de fevereiro é também
o Dia mundial dos Enfermos.
Rogou a Deus que, através
da sua palavra, da unção
distribuída aos fiéis e pela
eucarística, nos cure de todos
os males físicos e espirituais.
E que, libertados de todo mal,
possamos lutar por um mundo mais justo e fraterno, com
nossas ações inspiradas pelo santo espírito de Deus.
“Que a intercessão materna de Nossa Senhora não acompanhe
somente nós que estamos aqui reunidos, mas todos aqueles e
aquelas a quem nos recomendaram orações, pelos enfermos
que se encontram nos leitos dos hospitais e peçamos também
pelo fim desta pandemia”, concluiu.
Após a homilia, houve unção aos fiéis, ao final da celebração
foram distribuidos pacotinhos contendo sal (símbolo de sabor
e fertilidade), terço e a oração de Nossa Senhora de Lourdes.
A missa foi concelebrada por D. Camilo de Jesus Dantas; frei
Alonso Aparecido Pires e por frei Ernani de Paula

ORAÇÃO
“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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DÍZIMO
Gabriel Castro Alvarez
Agente da Pastoral do Dízimo

Ele deve ser doado de boa vontade com a mesma
regularidade com que o fiel recebe seus ganhos regulares.
Sua contribuição através dízimo é destinada ao provimento
dos custos da Basílica, tais como: pagamento salários,
impostos, luz, água, ações de evangelização e construção do
novo Centro Pastoral.
Seja dizimista em nossa Basílica!

ANIVERSARIANTES DO MÊS
DE MARÇO
16 - Claymon Pinto Grilo
16 - Esmeralda Ancila Sandoli
Senra
16 - Marilene Bertolucci Silva
16 - Miguel Huerta Hernandez
16 - Rosa Pereira Garcia
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 - Gabriel Fernando Silva
21 - Simone Fátima de Souza
22 - Silvana Aparecida de Souza
23 - Maria Amélia M. Ferreira
23 - Sebastião Marciano da Silva Neto
23 - Vinicius Gabardi Dias
23 - Zulma Batista Torres
24 - José Everaldo Andrade
Fernandes
26 - Dirceu Mezzette da Costa
26 - Marcelo Crescenti Aulicino
26 - Regina Dias de Pinho
27 - Maria de Fátima M. Rodrigues
27 - Maria Del Pilar Prieto Bistulfi
27 - Sueli Abigail
28 - Eliane P. N. dos Santos
28 - Olga Catharina Sartorio
29 - Adriana Silva de Freitas
29 - Rosely Pires de Moraes
31 - Dirce Iolanda Bettini Sampaio
31 - Rita Martins dos Santos
31 - Sonia Maria Vicente Geraldini

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

DIZIMISTAS SORTEADOS
DO MÊS DE JANEIRO

André Luiz e Sebastina foram uns dos sorteadas de Janeiro

Família Amaro

01/01

André Luiz Alves Di Peto

07/01

Sebastiana Benedita dos Passos

09/01

Tainá Alves Moreira

09/01

Elton Dias

11/01

Cristiane Valentini

27/01

UTILIZAÇÃO DO DÍZIMO
Despesa total da Paróquia

R$ 105.408,81

Dízimo recebido:

R$ 32.276,01

Dízimo contribuiu com 30,06% das despesas.

AÇÃO SOCIAL
JANEIRO
Arroz – 96
Macarrão – 27
Feijão – 41
Sal – 4
Fubá - 7

Açúcar – 9
Farinha de trigo – 2
Farinha de mandioca – 2
Cesta básica – 35
Achocolatado - 2

FEVEREIRO
Arroz – 124
Macarrão – 85
Feijão – 35
Óleo - 11
Farinha de trigo - 6
Sal - 15
Molho de tomate – 37
Macarrão instantâneo – 3
Farofa – 1
Sardinha – 1
Fubá – 16
Queijo ralado – 1
Maionese – 2
Tempero – 1

Leite longa vida – 1
Açúcar - 52
Café – 18
Nescafé – 1
Café em grão - 1
Bolo de caneca – 1
Achocolatado – 12
Bolacha – 8
Pudim – 1
Panetone – 1
Cesta básica – 31
Sabonete – 6
Creme dental – 6

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

No dia 02 deste mês celebramos a 4ª feira de cinzas, primeiro
dia da quaresma e dia em que os católicos recebem as cinzas
como símbolo de reflexão sobre mudança de vida e de
conversão de seus atos.
E neste dia, acontece a abertura da Campanha que tem como
tema: “Fraternidade e Educação” e lema: “Fala com sabedoria,
ensina com amor” (Cf Pr 31,26).
O objetivo da Campanha é fazer uma reflexão por meio da
fé cristã sobre a educação no Brasil, do ´papel da família,
da sociedade e da comunidade de fé em parceria com
as instituições
de ensino, procura incentivar caminhos
embasados no Evangelho que valorizem o ser humano como
um todo e a solidariedade, buscando assim, a dignidade
humana, a cultura do encontro o cuidado com o próximo e a
Casa Comum.
Vamos aproveitar o tempo da quaresma para colocarmos em
prática os ensinamentos da Campanha da Fraternidade.
Neste Mês celebramos

DIA MÊS

DIA SEMANA

HORA

02

QUARTA-FEIRA

7h, 15h e 19h30

04

SEXTA-FEIRA

-

1ª Sexta do mês - S.Casimiro

06

DOMINGO

-

1ª Domingo da Quaresma

07

SEGUNDA-FEIRA

-

Ss. Perpétua e Felicidade

08

TERÇA-FEIRA

-

S. João de Deus Rlg

09

QUARTA-FEIRA

-

S.Francisca Romana

13

DOMINGO

-

2º Domingo da Quaresma - 9º aniversário
da eleição do Snto Padre, Papa Francisco

17

QUINTA-FEIRA

-

S. Patrício

18

SEXTA-FEIRA

-

S.Cirilo de Jerusalém

19

SÁBADO

7h e 10h

20

DOMINGO

-

3º Domingo da Quaresma

23

QUARTA-FEIRA

-

S.Turíbio de Mogrovejo

25

SEXTA-FEIRA

7h

Anunciação do Senhor

27

DOMINGO

-

CELEBRAÇÃO
Quarta- feira de Cinzas. Abertura da
Campanha da Fraternidade e Educação “
Fala com sabedoria, ensina com amor”.

São José

4º Domingo da Quaresma
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