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A minha alma glorifica ao Senhor 

e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. 

Porque pôs os olhos na humildade da sua serva: 

de hoje em diante me chamarão bem-aventurada 

todas as gerações. 

O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas: 

Santo é o seu nome. 

A sua misericórdia se estende de geração em 

geração 

sobre aqueles que O temem. 

Manifestou o poder do seu braço 

e dispersou os soberbos. 

Derrubou os poderosos de seus tronos 

e exaltou os humildes. 

Aos famintos encheu de bens 

e aos ricos despediu de mãos vazias. 

Acolheu Israel seu servo, 

lembrado da sua misericórdia, 

como tinha prometido a nossos pais, 

a Abraão e à sua descendência 

para sempre. 

Glória ao Pai e ao Filho 

e ao Espírito Santo. 

Como era no princípio, agora e sempre. 

Amém

Magnificat

Basílica men� de Santo Antônio
Embaré
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EMBARÉ EM 
FESTA
ORDENAÇÃO DOS FRADES

Apesar de estarmos distantes, 
devido a pandemia, não esque-
cemos daqueles que nos trazem 
palavras de fé, conforto e espe-
rança. Por isso com alegria co-
memoramos no dia 15 de maio 
os nove anos de ordenação do 
nosso pároco, Frei Paulo Henri-
que Romero, e no dia 29 de 
maio Frei Alberto Pegoraro, 
nosso vigário e guardião supe-
rior da casa, celebra  27 anos de 
ordenação .
O nosso carinho e gratidão pelo 
trabalho realizado em nossa 
comunidade e que Deus os 
abençoe. Seguindo os ensina-
mentos de Jesus possam propa-
gar sempre  a mensagem que 
Ele os destinou. "Não fostes vós 
que me escolhestes, mas fui eu 
que vos escolhi a vós, e vos des-
tinei para que vades e deis fru-
tos"(Jo 15,16). 



Em virtude da pandemia do coronavirus este ano a nossa celebração da Semana Santa foi 
transmitida pelas redes sociais.
A  Basílica está fechada, mas nossos corações e nossa fé fortalecidos na oração nos uniu para 
celebrarmos a essência da fé cristã em um único objetivo de levar a mensagem da ressurrei-
ção de Cristo. "Ide, pois, e ensina a todas as nações; batizai-as em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos 
os dias até o �m do mundo" (Mt 28,19).

SEMANA SANTA

DOMINGO DE RAMOS CELEBRAÇÃO DO ENCONTRO

CEIA DO SENHOR

PAIXÃO DO SENHOR
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VIGÍLIA PASCAL

DOMINGO DE PÁSCOA
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ANIVERSARIANTES
DO MÊS DE MAIO

01-  Maria de Fátima Bugni Matias 
01 - Maria de Lourdes Morgado 
01 - Maria Regina Morgado 
02 - Luciane Paschoal 
02 - Wilma Rodrigues Gomes de Oliveira 
03 - Albertino Rodrigues 
03 - Maria Aparecida dos Santos e Silva 
03 - Mirtes Rosa de Lima 
05 - Rosângela Fernandes de Mattos Lemes 
07 - Beatriz Maria Moreno Peneda 
07 - Enedina Carmelita dos Santos 
07 - José Carlos de Oliveira 
08 - Carlos Henrique Renato Emília Maria Lucia
08 - Osni Floriano Filho 
08 - Tarcísio de Freitas Bueno 
08 - Victor Octávio F. de Lara 
09 - Marcia Barcelos Sebedelhe 
09 - Terezinha de Jesus R. V. 
11 - Maria Thereza Campagnolo 
11 - Rosamberth Elias
12 - Heloisa Helena de Almeida Lourenço 
12 -  Nilton Pinto Rodrigues 
12 -  Rubens Flávio Viegas 
12 - Tania Mara R. de Carvalho Caruzo
12 - Umbelina de Ramos Alberto 
14 - Maria Amelia M. Coletti 
15 - Carmen Perez Lemos 
15 - Naide Parada
16 -  Antonio Alberto Moreno Peneda 
16 - João Pereira da Silva 
17 - Ana Maria Lara Miguez 
17 - Gabriel Castro Alvarez 
17 - Jussara Elaine Q.L.F. Castro 
18 - Lucila Ducatti de Lima 
19 - Aciolinda De Gouveia Pechini 
19 - Carmen Lúcia Félix Pino 
19 - José Aparecido Cardia 
20 - Lucília Amália Pita Ferreira Gomes 
20 - Nilza Silva Campos  
21-  Heliete Grecco
21-  Márgara Zanotele 
21 - Mariene Zaparoli Mesquita
21-  Maristela Oliveira 
21- Rosália Araujo de Almeida 
22 - Clarineide A. F. Louzada 
23 - Edna Maria de Andrade 
23 - Marilza Costa Ribeiro 
24 - Maria Auxiliadora Liborio Pinto 
24 - Maria Cristina Magalhães de Paula 
24 - Vane Auxiliadora Pena
25 - Maria Madalena de Araujo 
25 - Nilza Gaspar 
26 - Ana de Lourdes Abreu 
26 - João Barreto dos Santos 
26 - Joscevania Silva de Souza 
26 - José Clemente Almeida Ferreira 
26 - Maria Salette G. Guimarães 
27 - Neusa Silva Adan 
28 - Antonieta Manno Bezzi 
28 - Neilda Victor da Silva Ara 
28 -  Simonia Helena de Andrade 
29 - Albertina Duarte Arnaut Rodrigues 
29 - Gabriel Felipe Inocenti Lobo Viana 
29 - Waldeck Gomes da Costa 
31 - Neusa Maria Paschoal Teixeira

MENSAGEM DO  DÍZIMO
O dízimo é a demonstração do nosso reconheci-
mento do amor de Deus. Quando somos capazes de 
abraçar as graças oferecidas por ele em nossas vidas.
O gesto do dízimo deve ser um ato de carinho e 
agradecimento a Deus. 
Seja dizimista, vamos partilhar o que recebemos 
de Deus com muito amor.

Maria Estela Cordeiro
Agente Pastoral
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SORTEADOS DO MÊS DE MARÇO

Diogo Paes Pedro 06/03

16/03Carlos Norberto Gomes 

16/03Miguel Huerta Hernández 

20/03

23/03

Alexandra Cardoso de Oliveira Dalberto 

Vinícius Gabardo Dias

Os aniversariantes dizimistas sorteados no 
mês de março foram:

Ação social
Arroz - 183
Feijão - 72
Óleo - 83
Macarrão - 218
Molho - 63
Café - 50
Açúcar - 76
Leite em pó - 38

Leite longa vida - 25
Achocolatado - 15
Bolacha - 42
Farinha de trigo - 19
Farinha de mandioca - 3
Fubá - 6
Cestas básicas - 41
Sabonete - 9

Sal - 4
Sardinha em lata -7
Detergente - 3
Aveia - 4
Mistura para bolo - 1
Ervilha em lata - 7
Miojo - 3
Milho verde em lata - 3

Gelatina - 1
Purê de batata - 1
Pêssego em caldas - 1
Maizena - 3
Queijo ralado - 5
Doce de abacaxi com coco - 1

ALEGRIA DE REPARTIR

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



Maio mês dedicado a Nossa Senhora, a mãe carinhosa 
que dedicou sua vida para servir. O mês foi escolhido 
por ser a primavera no hemisfério  norte, a estação do 
�orescimento das plantas e ela nos deu a luz do 
mundo.
Maria ao dizer sim ao chamado de Deus, entregou sua 
vida a ele. Vivenciou a felicidade de ser a mãe do 
Salvador e guardou em seu coração a alegria e a dor 
deste ato.

Mãe dedicada esteve sempre ao lado do �lho amado. 
Foi quem ensinou as primeiras palavras e o ajudou 
nos primeiros passos. Como �lho obediente, Jesus  
acolhe o pedido da mãe ao realizar o primeiro milagre, 
transformando a água em vinho.
Durante a vida pública de Jesus ela o acompanhou, 
mesmo a distância, relembrando os acontecimentos 
narrados de como seria a vida de seu �lho e em 
silêncio sofreu com ele a maior de todas as dores, o 
sacrifício da cruz. Em um gesto de carinho por nós,  
Jesus, antes de retornar ao Pai,  ao ver sua mãe aos pés 
da cruz nos dá Maria  como mãe.

Como amorosos �lhos atendamos, pois, aos pedidos 
de nossa Santa Mãe, sigamos seus maternais conse-
lhos e, por mais incertos e sombrios que sejam os dias 
que se aproximam, tenhamos a esperança no triunfo 
do Imaculado Coração de Maria e peçamos com toda 
con�ança: “Ó Maria mostrai a força do vosso manto 
protetor aos vossos �lhos e �lhas que sob o signo da 
Santa Cruz vos pertencem.

MAIO DE MARIA

MÃE SENTIMENTO DE PURO AMOR

REZEM O TERÇO
PEDIU MARIA

Maio é especial, porque neste mês dedicamos a 
Maria, nossa mãe do céu, e também a nossa mãe da 
terra, escolhida por Deus.
A comemoração mais antiga do dia vem da Grécia 
antiga quando a chegada da primavera era festeja-
da em honra de Rhea,a mãe dos deuses. No Brasil a 
primeira manifestação aconteceu no Rio Grande do 
Sul em 12 de maio de 1918 pela Associação Cristã 
dos Moços. Aos poucos o país foi aderindo a festa e 
em 1932, o presidente Getúlio Vargas o�cializou a 
data no segundo domingo de maio.
A homenagem  visa lembrar os sentimentos, a 
dedicação e virtudes despertado no amor materno. 
A melhor expressão deste reconhecimento esta na 
Carta às Mulheres, de 29 de junho de 1995, onde  o 
Papa João Paulo II como numa prece exalta a 
missão da mãe. "Obrigado a ti, mulher-mãe, que 
fazes ventre do ser humano na alegria e no 
sofrimento de uma experiência única que te torna o 
sorriso de Deus pela criatura que é dada à luz, que 
te faz guia dos seus primeiros passos, amparo de 
seu crescimento, ponto de referência por todo o 
caminho da vida."
A comunidade do Embaré deseja a todas as mães 
um feliz Dias das Mães com muita saúde, amor e 
respeito, que Maria seja sempre o exemplo de mãe 
presente em nossas vidas.

Há 103 anos Nossa Senhora apareceu a três 
pastorinhos na Cova da Iria em Fátima, Portugal. 
Ela presenteou Lúcia, Francisco e Jacinta com sua 
luz.  No testemunho eles disseram "a senhora 
rodeada de claridade fulgurante, mais 
brilhante do que o sol, sua roupa era muito 
branca. O rosto sereno e grave com uma 
sombra de tristeza, nas mãos uma cruz com 
um terço em contas. Do corpo especialmente 
do rosto irradiava feixes de luz."  
Maria  pediu as crianças que rezassem o terço 
todos os dias para alcançarem a paz no 
mundo. A oração do terço é o caminho mais 
efetivo e relevante para alcançar as graças. 
Atendendo ao pedido de nossa mãe, a 
comunidade do Embaré tem rezado o terço 
neste período do isolamento da pandemia,  
com o coração suplicante a Maria pedindo  a sua 
intercessão por nós. Para comemorar o dia 13 
será celebrada missa festiva a Nossa Senhora, às 
19h, com transmissão pelas nossas redes sociais.
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REZEM O TERÇO

Há 103 anos Nossa Senhora apareceu a três 
pastorinhos na Cova da Iria em Fátima, Portugal. 



CONHECENDO A BASÍLICA

NOVA MATRIZ

Pedro Gentili chegou às obras da nova matriz do 
Embaré, em 1934, para iniciar a pintura decora-
tiva de todo o templo. Trouxe na bagagem um 
know-hall que o credenciava para o desa�o, 
a�nal já era reconhecido, principalmente 
dentro da Província, por ter executado magis-
tralmente a pintura da Igreja Imaculada 
Conceição, em São Paulo.
O seu primeiro trabalho na Basílica, foi a pintura 
do Altar Mor, nele Pedro dedicou todo seu 
talento, criatividade e conhecimento técnico e 
litúrgico. Esse é um ponto que gosto de 
ressaltar, além das di�culdades técnicas que 
uma pintura como essa representa, algo que se 
deve destacar, é a forma como Pedro pensa a 
arte sacra: com primazia e atenção ao detalhes. 
Todos os elementos foram escolhidos a dedo 
para compor a capela Mor, sem jamais esquecer 
os demais elementos arquitetônicos e decorati-
vos que iriam compor o conjunto. Ao fundo da 
capela Mor, no abside, Pedro escolheu salientar 
a leveza do estilo gótico do Altar de madeira entalhada, 
que nem havia chegado ainda, usando de uma pintura 
ilusionista de um céu de azul cobalto intenso, em 
arcadas com anjos segurando atributos de pureza, 
principalmente lírios brancos.
Para ressaltar a capela do “Sacrifício”, ele deu ênfase à 
eucaristia, optando por símbolos que representam o 
Cristo Eucarístico, UM cordeiro e UM pelicano (esse em 
pleno ato de alimentar sua cria com a própria carne) - 
Cristo é o sacri�cado e o que se sacri�ca. Pedro abre 
mão do Peixe (Ichthys do grego, essa opção é usada na 
obra do Gentili, mas para o “Cristo Evangélico”). 

Finalizando a pintura do teto, da capela, próximo 
do arco que a separa da nave, temos a representa-
ção dos quadros evangelistas (Mateus, Marcos, 
Lucas e João), cada qual com uma pintura somente 
de busto, com os animais alados que os represen-
tam. Abaixo da Sanca, que separa o teto das 
paredes da capela, a decoração é bastante simples 
(até mesmo pobre), em relação ao teto; essa 

pintura, embora seja de responsabilida-
de do Pedro, não foi de sua execução, 
�cando a cargo de outro pintor, Gil 
Scaramura. Mesmo assim, temos dois 
belos “marou�age” do Gentili, em 
tamanho natural, o de Santa Clara de 
Assis e o de São Pascoal Baylon (marou-
�age e uma pintura em tela aderida na 
parede).

A dupla faz também a decoração das 4 
capelas laterais, Sagrado Coração de 
Jesus, Nossa Senhora (Lourdes ou 
Carmo, no momento da decoração 
estava inde�nida a Santa que seria 
escolhida), São José Operário e São 
Francisco de Assis, mas no decorrer dos 
serviços, houve um desentendimento 

entre ambos os artistas, e os frades romperam o acordo 
com Gil. Assim, Pedro seguiu sozinho com a pintura, e, no 
decorrer dos anos, muitos dos serviços acabaram sendo 
corrigidos e refeitos. Em 1937, Pedro terminou sozinho a 
pintura do Altar de São Francisco de Assis, e a Capela foi 
inaugurada em 18 de abril de 1937. Pedro seguiu rumo a 
Botucatu, onde se dedicou à pintura da Igreja de Lourdes.

Pedro oscilou entre uma Igreja e outra, dentro e fora da 
Província, seus trabalhos nunca foram contínuos e ininter-
ruptos, mas a competência e o pro�ssionalismo, faziam dele 
um pro�ssional de máxima con�ança, e de arte perfeita. Ele 
retornou à Basílica em 1944, para concluir a pintura decora-
tiva, mas voltou trazendo o seu grande parceiro, seu Irmão 
Ulderico Gentili, mas isso é assunto para o próximo mês

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

Danilo Brás
conservador - restaurador
da Basílica do Embaré
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MAIO: MÊS DE NOSSA MÃE MARIA
Liturgia

Aproveitando que estamos no mês de maio, dedicado 
às mães, pedimos a Nossa Senhora, MÃE de Jesus e 
nossa, que nos proteja, nos liberte de todo mal que a 
pandemia do Coronavírus tem provocado.

"Ó Maria,
Tu sempre brilhas em nosso caminho como sinal de 
salvação e esperança.
Nós nos entregamos a Ti, Saúde dos Enfermos, que 
na Cruz foste associada à dor de Jesus, mantendo 
�rme a Tua fé.
Tu, Salvação do povo romano, sabes do que 
precisamos e temos a certeza de que garantirás, 
como em Caná da Galileia, que a alegria e a 
celebração possam retornar após este momento de 
provação.
Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor, a nos conformar-
mos com a vontade do Pai e a fazer o que Jesus nos 
disser. Ele que tomou sobre si nossos sofrimentos e 
tomou sobre si nossas dores para nos levar, através 
da Cruz, à alegria da Ressurreição. Amém.
Sob a Tua proteção, buscamos refúgio, Santa Mãe 
de Deus.
Não desprezes as nossas súplicas, nós que estamos 
na provação, e livra-nos de todo perigo, Virgem 
gloriosa e abençoada".
                      Papa Francisco

Mirian de Caldas Andrade
Coordenadora da Liturgia

Mãe, nos acalenta em seu colo, que seu amor tire o 
desespero, a angústia de nosso peito. Cubra-nos com 
seu manto sagrado, livra-nos de todo mal.

Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós!

NESTE MÊS CELEBRAMOS:

01/05- São José Operário. (19h)
02/05 - São Atanásio. (19h)
12/05 - Ss. Nereu e Aquiles/ S. Pancrácio. (19h)
13/05 - Missa Solene de Nossa Senhora de Fátima. (19h)
14/05 - São Matias, apóstolo. (19h)
18/05 - S. João I (19h)
20/05 - S. Bernardino de Sena. (19h)
21/05 - Ss. Cristóforo Magalhães e Compos. (19h)
22/05 - Santa Rita. (19h)
24/05 - Ascensão do Senhor. (19h)
25/05 - S. Beda Venerável/ S. Gregório VII/ S. Maria 
Madalena de Pazzi. (19h)
26/05 - S. Filipe Neri. (19h)
27/05 - S. Agostinho de Cantuária. (19h)
31/05 - Pentecostes. (19h)
31/05 - Início da Trezena de Santo Antônio (19h)

FESTA DE SANTA RITA

PROGRAMAÇÃO 2020:
SANTA RITA “A SANTIDADE QUE BROTA DO COMPROMISSO”

  

 Comunidade Santa Rita – Paróquia Santo Antônio do Embaré 
 Local: Rua Nabuco de Araújo, 51 - Boqueirão - Santos

Dia 22/05 (sexta-feira) - 19h30 

Todas as celebrações serão transmitidas
pelo Facebook da Basílica 

Dia: 19 /05 (terça-feira) - 19h 
Tema - O amor como fundamento da Santidade

Dia 20/05 (quarta-feira) - 19h 
Tema - Do galho seco à videira frutuosa

Dia 21/05 (quinta-feira) - 19h
Tema - Compaixão, caminho da cruz
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A Missa da Padroeira será celebrada, presidida pelo
Pároco Frei Paulo Henrique Romero. 


