


ANJO DA GUARDA É 
SINAL DE PROTEÇÃO
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O papel do anjo da guarda, 
segundo a Igreja, é proteger e 
amparar cada pessoa – desde 
o nascimento até a morte – 
do perigo, das tentações e do 
pecado. A comemoração de 
seu dia surgiu no século V, na 
Espanha, propagando-se por 
toda a Europa. A criação da 
data foi autorizada pelo papa 
Clemente X e só foi divulgada 
publicamente pelo Papa Paulo 
V.

Antes de ser estabelecida 
oficialmente a data de 2 de 
outubro, o que aconteceu 
em 1670, o Dia dos Anjos era 
lembrado a 29 de setembro, 
quando se celebrava o dia 
dos arcanjos Miguel, Rafael e 

Gabriel.

Os arcanjos são conhecidos como os anjos principais ou da 
mais alta ordem na hierarquia celeste. Existem os anjos da 
guarda que nos livram de acontecer algo ruim conosco e toda 
a milícia celeste.

A palavra ‘arcanjo’ significa ‘principal’, por isso os arcanjos 
são os principais anjos mensageiros de Deus. Na Sagrada 
Escritura aparece de forma explícita o papel de cada um deles. 
Os arcanjos servem a Deus e anunciam importantes missões 
aos homens.

Textos bíblicos exemplificam suas funções. São Miguel Arcanjo 
aparece com a missão de nos defender da ideia de que Deus é 
um obstáculo para nossa liberdade e de ser protetor do povo 
de Deus. O arcanjo São Gabriel teve o papel de anunciar a 
Maria que ela seria a mãe do Salvador.  No Livro de Tobias, o 
arcanjo São Rafael nos é apresentado como o anjo no qual é 
confiada a tarefa de curar.

Rezar e acender velas em honra do anjo da guarda, 
principalmente no dia 2 de outubro, é costume que deve 
ganhar adeptos nestes tempos de pandemia da Covid-19. 

 
Fonte de pesquisa: CNBB, Arquidiocese de São Paulo, 

Calendarr e Canção Nova.

FESTA DE NOSSA 
SENHORA 
APARECIDA

Com muita alegria, neste 

mês, celebramos nossa 

Padroeira do Brasil. Em 

preparação à festa de 

Nossa Senhora Aparecida, 

a comunidade do Embaré 

realizará tríduo em 

louvor a Maria. Abaixo a 

programação:

PROGRAMAÇÃO

TEMA: MARIA, MODELO DE FIDELIDADE A DEUS E AO EVANGELHO

Tríduo

DIA 09/10 HORÁRIO: 17H30

Missa

HORÁRIO: 18H

1º DIA

LOCAL: Comunidade Santa Rita

TEMA: MARIA, MULHER DE FÉ VIVA

Tríduo

DIA 10/10 HORÁRIO: 9H

Missa

HORÁRIO: 10H

2º DIA

LOCAL: Colégio Stella Maris

TEMA: MARIA, AUTÊNTICA DISCÍPULA MISSIONÁRIA

Tríduo

DIA 11T/10 HORÁRIO: 19H

Missa

HORÁRIO: 19H30

3º DIA

LOCAL: Basílica

NO DIA 12 A MISSA SOLENE ACONTECERÁ ÀS 10H SEGUIDA DE CARREATA PELAS RUAS DO 
BAIRRO.



IGREJA 
HOMENAGEIA 
NOSSA SENHORA DO 
ROSÁRIO

TODOS SOMOS 
CRIATURAS DO PAI

O Dia de Nossa 
Senhora do Rosário é 
lembrado pela Igreja a 
7 de outubro, quando 
várias comunidades 
celebram a data pelo 
mundo promovendo 
programações especiais 
em sua homenagem. Na 
Cidade, em especial, a 
data ganha ainda mais 
importância pelo fato 
de Nossa Senhora do 
Rosário ser a padroeira da 
Diocese de  Santos, que 
completou 97 anos de 
existência. Ela foi criada a 
4 de julho de 1924.

O título de Nossa Senhora 
do Rosário surgiu 
quando da aparição da 
Santíssima Virgem Maria 
a São Domingos de 
Gusmão em 1214 na igreja 
do mosteiro de Prouille 
(França), na qual a mãe 
de Jesus entregou um 
rosário ao fiel frade dominicano. 

São  Domingos  de Gusmão, fundador da Ordem dos 
Pregadores ou dos Frades Dominicanos, estava orando e 
fazendo penitência pelos pecados dos homens quando a 
Virgem lhe apareceu e disse que, se quisesse ganhar para 
Deus esses corações endurecidos, deveria rezar seu saltério. O 
santo começou então a pregar e, quando falava aos fiéis, sem 
nenhuma intervenção humana, os sinos começaram a tocar. 
Houve intensa tormenta, tremor de terra, trovões e relâmpagos. 
Uma imagem de Nossa Senhora levantou os braços para 
pedir a Deus justiça àqueles que não se arrependessem e 
recorressem à sua proteção.

Diante do ocorrido, São Domingos, orou das orações do Santo 
Rosário e a tormenta cessou. O santo continuou a sua pregação 
com ardor e forte devoção. Os fiéis abraçaram, em sua maioria, 
a devoção do Rosário da Virgem Maria.
São Domingos, após receber o rosário das mãos de Nossa 
Senhora, tornou-se grande pregador dessa devoção e a Igreja 
lhe conferiu o título de Apóstolo do Santo Rosário. Ele dizia 
que em todas as orações do rosário pedia a intercessão de 
Maria Santíssima para converter os hereges, o que acabou 
conseguindo.

SIGNIFICADO
A palavra ‘rosário’ significa ‘coroa de rosas’, um buquê que se 
oferece à Nossa Senhora. Cada Ave Maria que se reza é uma 
rosa que se oferece à Mãe de Jesus, com carinho e esperança. 
Assim, quando rezamos o Santo Rosário completo, oferecemos 
cento e cinquenta rosas à Virgem Maria.

Fonte de pesquisa: Wikipédia, CNB e Diocese de Santos.

“Todas as coisas da criação são filhos do Pai e irmãos do 
homem. Deus quer que ajudemos aos animais, se necessitam 
de ajuda. Toda criatura em desgraça tem o mesmo direito a 
ser protegida”, a mensagem de São Francisco nos mostra que 
o amor e o respeito são essenciais para a vida.  
A comunidade do Embaré pertence à Ordem Franciscana 
e, seguindo  os ensinamentos do nosso Pai Seráfico de 
simplicidade, amor e na ajuda aos necessitados, celebra no dia 
4  às 7 horas, missa em louvor a São Francisco e, às 10 horas, na 
porta da Basílica acontecerá a bênção dos animais. 

Diocese de Santos 
lembra dia de sua 

padroeira
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MILAGRE 
DE AMOR

Maria Luiza Lázaro 
Coordenadora do Ensino Fundamental - Anos 
Iniciais, Vice-Diretora, Professora de Ensino 
Religioso para 5° ano lart

A Eucaristia é a presença real 
do corpo,  sangue, alma e 
divindade de Nosso Senhor 
Jesus Cristo. 
Jesus se faz presente da mesma 
forma que esteve presente 
junto aos apóstolos. Através da 
Eucaristia, podemos tocar na 
humanidade de Jesus. 
Jesus se faz pequeno, um 

pedaço de pão, só por amor. 
A  Eucaristia é o sacramento pelo qual Jesus se faz real e 
presente entre nós.

 Quem  participa da mesa da Comunhão, torna-se um 
com Jesus e colaborador no projeto de Deus, defendendo, 
protegendo e promovendo a vida. 

Por isso a Eucaristia é o Sacramento dos Sacramentos, pois 
coloca Jesus Cristo no centro da vida Cristã e motiva o amor 
solidário entre as pessoas, famílias, comunidades e Igreja.
A Eucaristia ensina que o amor ultrapassa o individualismo e 
a acomodação. É um verdadeiro milagre de amor. 
Incontáveis são os benefícios da Sagrada Eucaristia para uma 
vida interior em Deus.

Na Eucaristia somos provocados a ouvir o Senhor no silêncio 
do nosso coração, porque Ele quis fazer morada entre nós. 
Esse é um momento de interiorização, só eu e meu Jesus. 
Precisamos nesse momento estarmos voltados e concentrados 
para ouvir Jesus. 

Que possamos dizer a Jesus: “Que bom te receber no meu 
coração, te tocar, ter-te em minhas mãos, com carinho te 
acolher e contigo ser um só.”
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AS DEMAIS IMAGENS 
DA BASÍLICA

CONHECENDO A BÁSILICA

PARTE 27

Danilo Brás 
Conservador - restaurador da Basílica 
do Embaré

Nos três últimos artigos, 
analisamos o grande mestre 
Giácomo Scopoli, e vimos a 
relevância do seu legado na 
Basílica. Suas obras saltam 
aos olhos e sobressaem no 
templo, contudo  não são as 
únicas peças escultóricas que 
compõem o acervo da igreja. 
Possuímos uma dezena de 
outras imagens de relevância 
significativa, algumas mais 
antigas e outras modernas, 
mas que, no todo, hoje entram 
esteticamente em harmonia 
com as imagens do Scopoli. 

As primeiras imagens que 
valem menção são o conjunto 
do Calvário, de madeira e em 
tamanho natural; não sabemos 

o fabricante, mas são de uma beleza ímpar, e sua origem 
remonta ao passamento dos irmão Rodolfo, afogados na praia 
do José Menino, em Santos, que, em sua dor, levou os pais das 
crianças a doarem as peças à Basílica. É paradoxal algo de 
natureza tão profundamente dolorosa nos possibilitar apreciar 
tamanha beleza, expressada por esse conjunto artístico.

Temos a emblemática imagem de Santo Antônio da Capelinha 
do Visconde, uma das poucas peças da antiga capela que se 
encontra para apreciação pública. Essa imagem, em estilo 
Barroco, a gerações vem consolando e animando tantos que ali 
diariamente se postam em oração, que não é exagero dizer que 
é a peça mais importante da Basílica. No outro lado da Basílica, 
temos uma imagem em gesso de Nossa Senhora do Carmo, 
mas não deixe se enganar pelo material de sua composição, 
porque o valor dessa peça é extraordinário, ela também vem 
da antiga capela, mas foi introduzida pelos frades em 1922, e, 
além da beleza, conta com um legado histórico, que sustenta 
sua presença no templo.

No altar mor, temos a imagem de Nossa Senhora Aparecida, 
um facsimile da original em Aparecida, a imagem original da 
Santa se perdeu ao longo dos anos, era de maior tamanho, 
acreditamos que era de gesso, e não sabemos seu destino, 
mas é certo que essa troca tenha ocorrido nos anos 60, com 
as várias mudanças do presbitério.

Agora, as demais imagens da Basílica são novas, e isso se deve 
a um motivo. Como explicado no caso da imagem da Nossa 
Senhora Aparecida, as imagens da igreja, que não eram do 
Scopoli, ao longo dos anos, foram trocadas ou “reformadas” 
do pior modo possível, e, no primeiro ano do Frei Paulo como 
pároco, iniciamos um processo de reversão dessas mudanças. 
Estabelecemos  que se fazia necessário retornarmos às 
devoções originais dos altares, igualmente como eram em 
1945, e que na medida do 
possível as peças originais 
deveriam ser utilizadas, 
sendo que a primeira 
peça a retornar foi a Nossa 
Senhora do Carmo, que já 
descrevemos. 

O próximo passo foi rever 
o altar de São José, cuja 
imagem principal é do 
Scopoli, mas as duas ao 
lado não, e nunca foram. 
Na verdade, o altar foi 
projetado para somente 
a imagem central, as 
imagens laterais foram 
um acréscimo, mas um 
acréscimo muito antigo, 
o que imaginamos como 
um arrependimento de 
projeto, e no final dos 
anos 40 foi colocada a 
imagem de Fátima, em 
madeira, e São Judas 
Tadeu, em gesso. Essas 
imagens são bastante 
destoantes, o que levou-
as a serem substituídas 
em 2005, pelas imagens 
do Padre Pio e Frei 
Galvão, ambas em 
gesso.  O nosso projeto, 
então, foi reintroduzir as 
devoções originais, como 
não possuímos mais o 
São Judas Tadeu, então 
fabricamos sua imagem, em estilo neoclássico, muito próximo 
ao estilo do Scopoli, e copiamos uma imagem de Fátima, 
emprestada pelo colégio Stella Maris - optamos pela cópia, 
para manter um gabarito de altura de imagens.

 Com a reintrodução dessas peças no altar, herdamos um novo 
problema, a devoção de Padre Pio e Frei Galvão demandava 
a presença dessas peças. Mas estávamos insatisfeitos com as 
imagens de gesso, e não possuíamos um local para mais duas 
imagens. Então fabricamos, em poliéster, no estilo neoclássico, 
ambas as imagens, e optamos por criar nichos suspensos, 
na entrada da Basílica. Dessa forma, acreditamos atender 
ambas as questões, não fazia sentido para nós a substituição 
pura e simples das devoções, que acompanham milhares de 
paroquianos que frequentam a décadas a Basílica.

Logo em seguida, decidimos re-colocar a imagem de Santa 
Rita de Cássia no altar mor, uma vez que a imagem, no início 
dos anos 2000, foi alterada para Santa Clara de Assis, e a 
devoção, de quase 70 anos, foi menosprezada e ignorada em 
um gesto bastante questionável, mas de fato seus fiéis jamais 
esqueceram sua presença, e nesse sentido, com muito orgulho, 
podemos introduzir uma nova Imagem, de resina de poliéster, 
com estilo neoclássico, que muito agradou a todos, utilizamos 
um modelo Tirolês como referência.

Para finalizar, vale ainda destacar as imagens dos anjos laterais 
do Sacrário dos altares do Sagrado Coração de Jesus e Nossa 
Senhora de Lourdes, peças novas, que substituíram as peças 
que foram furtadas, nos anos 90, assim como os oito anjos do 
altar mor, que foram refeitos, uma vez que os originais, em 
gesso, estavam tão alterados e comprometidos, que somente 
duas tinham condições de receber um restauro eficiente, 
assim optamos pela substituição por peças idênticas, capazes 
de aguentar a hostil maresia, e guardamos as originais.

Assim, nos últimos anos, pudemos aproximar a Basílica de 
seu aspecto mais “original” dos anos 40, aliando os novos 
materiais a esse projeto. Acreditamos que essa volta nos 
deixa mais próximos de nossa identidade, e das pessoas que 
construíram esse magnífico templo.  Sou muito feliz em 
poder ter contribuído efetivamente para esse resgate, sempre 
me questiono do que fazemos, mas nesse caso estou certo 
que somamos mais que subtraídos, e temos um templo mais 
coeso esteticamente.

Paz e Bem 
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DÍZIMO É GESTO DE 
AMOR

Maris Oliveira
Coordenadora da Pastoral do Dízimo

No  domingo, dia 12, foi 
celebrada  a Missa dos 
Dizimistas por frei Paulo 
Henrique Romero, Pároco 
desta comunidade, com a 
participação dos agentes da 
Pastoral do Dízimo. 
Foi um momento oportuno 
para evangelizar sobre dízimo 
nos comentários iniciais, e 
também agradecer aos nossos 
paroquianos dizimistas e 

agentes da pastoral nas Preces da Assembleia. 
Que cada cristão colabore com sua comunidade!
Cada um dê o que manda seu coração e o que exige sua 
consciência. 
Isto constitui sinal de que somos cristãos, vivemos em 
comunidade, a nossa família, e nos preocupamos uns com os 
outros. 
O dízimo é um gesto de ação de graças, um ato de gratidão a 
Deus por suas abundantes graças derramadas sobre nós. Ele 
é gesto de amor, de partilha, de doação.
Não é esmola para tranquilizar a consciência!
É uma doação espontânea, livre e generosa que caracteriza o 
desapego do cristão. 
Que os fiéis não se fechem no pouco ou muito que têm, 
mas estejam  abertos às necessidades da comunidade, que 
necessita do nosso tempo e do nosso serviço, do nosso saber 
e dos nossos dons. 
Somente assim nos sentiremos membros ativos e responsáveis. 
Que Deus nos conceda as bênçãos necessárias para abrirmos 
nosso coração à doação!
Só quem é generoso e não tem medo de dividir está, de fato, 
aberto para acolher os benefícios de Deus!
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DÍZIMO NA VIDA DO 
CATÓLICO!

Gabriel Castro Alvarez
Agente da Pastoral do Dízimo

“Dízimo é uma doação regular e proporcional aos rendimentos 
do fiel, que todo batizado deve assumir.

É antes de tudo uma grande graça, pois é uma forma concreta 
que o cristão tem para manifestar a sua fé em  Deus e o seu 
amor ao próximo, já que é por meio dele que a Igreja se mantém 
em atividade, sustenta seus trabalhos de evangelização e realiza 
muitas obras de caridade e assistência aos menos favorecidos.

Pelo dízimo, podemos viver as três virtudes mais importantes 
para todo cristão: a Fé, a Esperança e o Amor-caridade, que 
nos levam mais perto de Deus. O dízimo é um compromisso. 
Representa a nossa vontade de colaborar, de verdade, com o 
Projeto Divino neste mundo”.

Fonte: João Antônio R. Lourenço

ANIVERSANTES DO MÊS DE 
OUTUBRO

01 – Luzia Barizani Cordeiro
01 – Libania de Giuli
01 – Cibele Aparecida dos San-
tos
02 – Maria De Lourdes Gonçal-
ves Hom
03 – Ana Bela de Sousa
03 - Terezinha Ferreira de Cam-
pos Borges
03 – Maria Thereza do Amaral 
Pereira Gomes
03 – Valdelice Luiz Ferreira
04 – Maria Cristina Morêno
05 – Adriana Arrabal Mamberti
05 – Elizabete de Brito Murata
05 – Camilo Cid
05 – Roseleine Gonzaga de Oli-
veira
06 – Alcinéia M. M. de Carvalho
06 – Marina Marques de Quei-
roz
06 – Maria Helena Morcelli Cor-
rea
07 - Agnes Domingues Cravo
07 – Ana de Jesus Alves Nassar
07 – Silvia Ap. N. Monteiro de 
Queiroz
07 – Maria Moraes
08 - Maria Aparecida Fassa Sil-
va
08 – Neide de Almeida Mar-
ques
08 – Lourdes Ferreira Nery
09 – Ana Domingues da Silva
09 – Anita Katsue Yamazato
10 – Josefa Evangelista dos Reis
10 – Francisca Gurrea Candel
10 – Maria José Sant Anna
11 – José Monteiro de Queiroz 
Neto
11 – Lucinéa dos Santos Huerta
12 – Celeste Maria Ribeiro
12 – Maria Margarida Pinho dos 
Santos
12 – Sebastiana Mendes Rodri-
gues
13 – Filomena Di Cunto

13 – Helena Aquim
13 – Valéria Salles Padovan
15 – Janaína Nunes Silveira
15 – Vera Lúcia Pinheiro Almei-
da
16 – Kelly Caroline Costa
17 – Ana Maria Gonçalves
17 – Marisa Costa Parducci
18 – Alexsandro Rocha de Lara
18 – Marcelo Ribeiro
18 – Samuel Martins Silva
19 – Gleyde Galante
19 – Rita Alvina Ferreira
19 – Sérgio Luís Peres Lopes
19 – Vitória Neuza Vieira da 
Costa
20 – Alex Sandro dos Santos 
Dias
20 – Andréa Bugni Matias
20 – Maria Inês F. Castro
22 – Maria Aida Alejandro do 
Nascimento
22 – Maria do Carmo Fernan-
des Bernardo
23 – Claudia Casali Moura
23 – Ruth Campos de Freitas
23 – Suzana Pereira da Silva
24 – Luciano Aparecido Pereira
24 – Maria Aparecida Marques
24 – Maria do Rosário de Fáti-
ma Correa da Silva
25 – Anselmo Carlos de Almei-
da
25 – Celeste Soares Ivamoto
26 – Carlos Crescenti Aulicino
27 – Seli Ribeiro de Oliveira
27 – Terezinha Bertolini
28 – Maria Angélica Le-Sene-
chal
28 – Maria do Rosário Protásio 
Arrebola
29 – Danilo Alonso Maestri Fi-
lho
29 – Darci Vieira Branco
29 – Mariluce Silveira Barros

SORTEADOS DO MÊS 
AGOSTO

Desirée de Oliveira

Telma Pereira

Elisa Satiko Maeda Umino

Maria Salette Ablas de Freitas

Alessandra de Zutter

Maria Florência Reis

01/08

13/08 

17/08

21/08

21/08

28/08

Desirée de Oliveira,  Alessandra de Zutter e  Maria Salete Ablas de Freitas foram as sorteadas de agosto.

UTILIZAÇÃO DO DÍZIMO

Despesa total da Paróquia R$95.534,59

R$ 37.473,08Dízimo recebido: 

Dízimo contribuiu com 39,2% das despesas.

AÇÃO SOCIAL

Arroz – 368
Feijão – 98
Óleo – 21
Macarrão – 161
Molho – 81
Farinha de mandioca – 4
Fubá – 36
Milho verde – 5
Ervilha - 4
Sardinha – 3 

Sal – 16
Café – 16
Açúcar – 45
Bolacha – 16 
Farinha de trigo – 18
Cestas básicas – 98
Leite longa vida – 8
Leite em pó - 3 
Creme dental – 4
Sabonete – 3

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 OUTUBRO

Mirian de Caldas Andrade
Coordenadora da Liturgia

É com muita alegria que a nossa comunidade celebra neste mês São Francisco 
de Assis, no dia 04, e Nossa Senhora Aparecida, no dia 12.

Como todos sabem, nossa Basílica faz parte da Ordem dos Frades Menores 
Capuchinhos, fraternidade que vive os ensinamentos e ideais de São Francisco, 
por este motivo, não podíamos deixar de mencioná-lo.
São Francisco dedicou sua vida aos mais necessitados, os pobres e doentes.

A presença dos Frades Menores Capuchinos faz-nos recordar o carisma que 
Deus concedeu a São Francisco: um carisma marcado pela alegria, pelo serviço, 
pela simplicidade e pelo apelo à paz.

“Para Francisco de Assis a fraternidade não é um presente “estático”, um fim 
em si mesmo. Ela se alimenta e cresce nutrindo-se da caridade” Segundo 
Papa Francisco: Todos são chamados a percorrer o caminho da fraternidade. 
Neste tempo dilacerado pela crise, não apenas na saúde, a humanidade deve 
se abrir para o mundo e para o próximo. Devemos aproveitar este momento 
para seguirmos os passos de nossa Mãe, Maria, a Senhora Aparecida.

Como sabemos, a sua pequenina imagem foi encontrada no Rio Paraíba
do Sul, em 1717. E a partir deste momento muitos milagres aconteceram.
Que Ela, pequenina e humilde continue nos protegendo de todo mal,
abençoando nossas vidas e nos guiando sempre para o caminho do amor, da
paz e da justiça.

Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós!

Amém.

DIA MÊS DIA SEMANA HORA CELEBRAÇÃO

01 SEXTA-FEIRA - S. Teresinha do Menino Jesus 
1a sexta do mês

02 SÁBADO - Ss. Anjos da Guarda

03 DOMINGO -
27o Domingo Comum omite-se 
Ss. André de Soveral, Ambrósio 
Francisco Ferro e
Comps.

04 SEGUNDA-FEIRA -
S. Francisco de Assis
7h - Missa - 10h - Benção dos 
animais.

05 TERÇA-FEIRA - S. Benedito, o Negro/ .S. 
Faustina Kowalska

06 QUARTA-FEIRA - S. Bruno

07 QUINTA-FEIRA - Nossa Senhora do Rosário

09 SÁBADO -
Ss. Dionísio e Comps./ S. João Leonardi 
- 1o dia do Tríduo de Nossa Senhora 
Aparecida ( 17h30- tríduo e 18h- missa -
Comunidade Santa Rita)

10 DOMINGO - 2o dia do Tríduo de Nossa 
Senhora Aparecida - 9h - Missa 
e 10h - Tríduo Stella Maris)

11 SEGUNDA-FEIRA -
S. João XXIII - 
3o dia do Tríduo de Nossa Senhora 
Aparecida (19h -Tríduo e 19h30 -Missa- 
Basílica)

12 TERÇA-FEIRA -
Dia de Nossa Senhora da Conceição 
Aparecida - 
9h -Terço Meditado - 10h - Missa - Após 
missa terá carreata

14 QUARTA-FEIRA - S. Calisto

15 QUINTA-FEIRA - S.Teresa deJesus

16 SEXTA-FEIRA - S. Edviges/ S. Margarida Maria 
Alacoque

18 SEGUNDA-FEIRA - S. Lucas, Evangelista

19 TERÇA-FEIRA - S. João de Brébeuf e Isaac 
Jogues e Comps./ S. Paulo da 
Cruz

22 SEXTA-FEIRA - São João Paulo II

23 SÁBADO - S.João de Capistrano

25 SEGUNDA-FEIRA - Sto. Antônio de Sant ́Ana 
Galvão

28 QUARTA-FEIRA - Ss. Simão e Judas Tadeu, 
apóstolos

31 DOMINGO -
31o Domingo do Tempo Comum 
“Dia Mundial das Missões e da 
Obra Pontifícia da Infância

EXPEDIENTE
O Informativo da Basílica Menor de Santo Antônio do Embaré é 
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Referências: 
-  Irmãos como dom, a experiência de Francisco de Assis. Disponível em:. 

-  Nos passos de São Francisco para construir o caminho da fraternidade. 
Disponível em: https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-02/papa-
francisco-fraternidade-sao-francisco.htm


