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AGOSTO: 

Raphael Rodrigues Taboada 
Ministro da Ordem
Franciscana Secular

MÊS VOCACIONAL,
MÊS FRANCISCANO!
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O mês de agosto é mar-
cado, na Igreja do Brasil, 
como um tempo especial 
para reflexão e aprofun-
damento sobre cada uma 
das vocações (sacerdotal 
religiosa e leiga) que 
Deus suscita em seu 
povo.

Além desta rica e especial 
motivação, a família
franciscana se rejubila no 
Senhor por três
significativas celebrações 
que anualmente são rea-
lizadas no mês de agosto.

A primeira delas é logo 
no início do mês, mais 
precisamente no dia 02. 
Nesta ocasião, faz-se me-
mória da Festa de Nossa 
Senhora dos Anjos e do 
privilégio da Indulgência 
Plenária obtida por São 
Francisco junto ao Sumo 
Pontífice de sua época. A 
pequena Igreja de Nossa 
Senhora dos Anjos,
chamada de Porciúncula, 
é considerada o berço do 
carisma franciscano!
No dia 11, celebramos a 
festa litúrgica de Santa 
Clara de Assis, primeira 
mulher a seguir Jesus 
Cristo nos passos de 

Francisco. Inaugurou o ramo feminino da família francisca-
na e obteve da Igreja a aprovação para a Regra de Vida que 
escreveu de próprio punho para si e para suas irmãs de 
hábito.

Já no findar do mês vocacional, dia 25, a família franciscana 
recorda São Luiz, IX, Rei da França. Sem deixar sua condição 
real, São Luiz abraçou a vocação franciscana e vestiu o 
hábito da Ordem terceira! É o padroeiro mundial da Ordem 
Franciscana Secular! 

Com efeito, todas essas celebrações permitem a nós, francis-
canos, aproveitar o mês de agosto para olhar ainda mais es-
pecialmente para o chamado que o Senhor nos fez de viver 
o Evangelho nos passos de São Francisco e reavivar nossa 
vida de fraternidade a partir da penitência e da minoridade.
Aproveite esta ocasião você também, meu irmão e minha 
irmã, para redimensionar sua vida cristã de modo a respon-
der com ainda mais radicalidade ao chamado que Deus lhe 
direcionou!
Paz e Bem!

Capela de Nossa Senhora dos Anjos - Igreja Porciuncula

Convento onde Santa Clara viveu



LIVE DA CATEQUESE
DA PERSEVERANÇA COM
O FREI MAURÍCIO DOS ANJOS

A Catequese da Perseve-
rança, recebendo adoles-
centes pós a Primeira Eu-
caristia, tem como objeti-
vo o fortalecimento dos 
valores do Evangelho em 
situações concretas da 
vida e levá-los a perceber 
que juntos formamos a 
Igreja viva desde a mais 
tenra idade com a 
missão de construir o 
Reino de Deus.

Sonhamos com uma Igreja transbordante de jovens aco-
lhendo Deus em seus corações e sem medo de anunciá-LO  
lá fora, em seus ideais, projetos de vida, família, escola, traba-
lho e sociedade.
Desejo confirmado na entrevista com Frei Maurício dos 
Anjos – Coordenador do Serviço de Animação Vocacional da 
Província -OFM e Coordenador das Santas Missões Popula-
res.

Suas palavras vieram ampliar os horizontes, apontaram ca-
minhos e reforçaram a esperança.

“A crença na juventude que sente amor e que é preciso 
saber lidar com ela na ótica atual, considerando, hoje, os  
novos areópagos, os meios de comunicação.”
“Devemos ter a consciência do servir.”
“Desde sempre discernir qual é o meu papel dentro da 
Igreja, viver bem a Igreja. O discernir ajuda a ser feliz.”
“Sentir alegria de estar na comunidade, sentir que vale 
muito participar da missa na Santo Antônio do Embaré.”
“É fundamental fazer boas escolhas. O jovem não pode viver 
as teologias do mundo.”
A importância de fazer a experiência de Deus e ser presença 
de Deus na vida, na comunidade, onde aprendemos os bons 
caminhos.”

Enfim, a Perseverança agradece intensamente,  tudo o que 
dele ouviu e aprendeu  numa tarde on-line e  e fica aqui o 
convite para novos participantes.

Roseleine G.Oliveira 
Catequista da IVC
responsável pela Perseverança

Hoje 22 de agosto de 2020, em uma 
tarde de um sábado bem frio,
recebemos o Frei Maurício para uma 
entrevista, na verdade foi muito 
mais que uma simples entrevista, 
até me atrevo a dizer que foi uma 
típica conversa entre amigos, de tão 
à vontade que eu me senti.

O Frei Maurício é encantador, muito 
simpático e extrovertido. 
Respondeu prontamente a todas as 
nossas perguntas, e que linda a sua 
história, nos contou sobre sua juven-
tude, ele nos disse que adorava brin-
car de rezar missa quando pequeno, 
e que nunca pensou em ter outra 
profissão na vida a não ser esta, real-
mente ele é um escolhido por Deus. 

A pedido o frei também cantou uma 
linda canção, e que voz maravilho-
sa... (Viver E não ter a vergonha de 
ser feliz Cantar e cantar e cantar A 
beleza de ser
Um eterno aprendiz).

E encerrou a sua participação conos-
co com uma benção.
Em poucas palavras eu encerro
dizendo que hoje saí do encontro 
mais fortalecida na fé, graças ao Frei 
Maurício. 

Foi muito especial conhecer um 
pouco mais de sua história, estou 
muito feliz por isso. 
GRATIDÃO por tudo de bom que o 
senhor transmitiu pra nós nessa 
tarde...

Cláudia

Agradeço ao Frei por suas palavras 
me inspiraram muito, o jeito, a ale-
gria e a segurança com que o 
Senhor fala de Deus foi muito impor-
tante para mim. Obrigada.

Maria Helena
13 anos

Eu gostei de conversar com o Frei, 
ele é muito legal. Aprendi a ser um 
bom jovem, e que se eu continuar 
assim, estou no caminho certo. 
Gostei da história dele, gostei dele 
contando que brincava de rezar 
missa.

Ele me disse que os meus melhores 
amigos são os meus pais, confio e 
concordo com ele.
Obrigado frei Maurício.

Rodrigo
14 anos

Ele fala com propriedade e tem
palavras abençoada!!!

João
14 anos

Ele me inspirou pelas suas palavras e 
me tocou no fundo do meu coração.
Me impressionou ele ter tanto
carinho pelos jovens.

Gabriel
13 anos

Frei Maurício, obrigada pela
ALEGRIA em falar das coisas de 
Deus, ela me motiva a amar mais a 
Igreja e o compromisso de ser teste-
munha atuante na comunidade.

Márcia Regina
T. de Oliveira
13 anos
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Frei Maurício, com seu jeito carismá-
tico, com seu amor a Deus e ao pró-
ximo, nos contagiou, fazendo-nos 
acreditar que assim como ele, deve-
mos fazer o bem, para assim colabo-
rarmos com Deus, no melhor para 
todos.

Catequista

Heloísa Helena
de Almeida
Lourenço 
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No dia 8 de setembro celebra-
mos a natividade de Maria. O 
seu nascimento é anúncio da 
boa nova, Deus dá início ao 
seu projeto de salvação da 
humanidade. Ela é a aurora, o 
ponto de partida, a mãe do 
Salvador e nossa Mãe. Através 
dela o mundo conheceu a 
Luz.
Maria acolheu a vontade de 

Deus, fez-se serva do Senhor, foi o templo do Filho de Deus e em 
silêncio vivenciou todos os fatos em seu coração, da visita do Ar-
canjo Gabriel ao Calvário.
Ela é nossa intercessora, a quem podemos recorrer em todos os 
momentos.  Para bem comemorarmos o aniversário de nossa 
Mãe devemos ser discípulos fieis  de Jesus.

ABRE TUA MÃO
PARA O TEU IRMÃO

MÊS DA BÍBLIA

Com o lema “Abre tua mão 
para o teu irmão” (Dt 15,11) a 
igreja no Brasil celebra o Mês 
da Bíblia em 2020. 

O mês da bíblia teve inicio em 
1971, por ocasião do 50 anos 
da Arquidiocese de Belo Hori-
zonte(MG), foi  levado adiante 
com a colaboração do Serviço 
de Animação Bíblica da

Congregação das Paulinas e assumido pela CNBB estendeu-se 
ao âmbito nacional.

Setembro foi escolhido pois celebramos a memória de São Jerô-
nimo, responsável por traduzir a Bíblia do grego e do hebraico 
para o latim. 
O objetivo é proporcionar o aprendizado, estimulando e aproxi-
mando os fieis no estudo das Sagradas Escrituras. Refletir o pro-
pósito Deus para nós, pois as Escrituras nos revela seu projeto de 
amor para o nosso crescimento na vida cristã.
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ANIVERSARIANTES DO MÊS
DE SETEMBRO
01-  Juliana Helena da Silva Cid Peres 
01 - Maria Fernanda Barretto Penteado 
Pedroso 
02 - Enerce Guerra Martins 
02 - Lucinda Maria C. Floriano 
02 - Osni Floriano 
03 - Cecilia de Souza Mineiro dos Passos 
05 - Lúcia da Silva Sampaio 
05 - Maria Alice M. de Queiroz 
05 - Renato Figliolino 
05 - Ubaldo de Andrade 
06 - Devonir Marques Mariano 
07 - Magnólia Felix Figueiredo 
07 - Maria Aparecida S. Veiga 
07 - Yarian Martins Lobo 
08 - Eutília M. A. Martino 
08 - Malu Mauá 
08 - Maria José Cordeiro de Amorim 
08 - Vera Lúcia Junqueira Mauá 
09 - Antonio Fagner Alves Bezerra
10 - Janete Farah Flórido 
10 - Lenio Antonio Farias 
10 - Odete da S. Gaspar Lopes 
11 - João Paulo de Azevedo
11 - Maria Inês da C. Castanheira Ferreira
11 - Regina Lúcia Pinder Mamberti 
11 - Renata Muniz de Aguiar 
12 - Monica Prieto Bistulfi Passos 
12 - Zenil Gomes Gatto 
14 - Eduardo Macedo 
15 - Maria Ordália da Conceição 
15 - Terezinha N. P. Albuquerque 
16 - Alayde Baptista de Araújo 

17 - Fátima Montenegro Duarte Paraguassu 
17 - Valter Palmieri Junior 
18 - Rodolfo Alves Bocci 
18 - Rosenilde dos Santos
19 - Antonio Xavier da Silva Passos Junior
19 - Carolina Augusta Rosário 
19 - Fatima A. Castanheira
19 - Maria Fernanda Tavares 
20 - Belarmina Martinez Portela 
20 - Roberta Pereira da Silva 
23 - Dina Therezinha Maciel Bellini 
23 - Vera Teresa Devesa Vaz 
24 - Cristina Maura Pascale Sugawara 
24 - Danielle Guimarães 
24 - Luiza Helena Cesar Orguem 
24 - Tânia Simões Santos 
24 - Zueli Gomes Rodrigues 
25 - Alecsandra Lúcia de Andrade 
25 - Diva Gonçalves Fernandes 
25 - Julio Cesar Da Silva 
25 - Maria De Lourdes Gonçalves Da Costa
25 - Nilva Martinez Martinez 
26 - Hélio Coimbra 
27 - Altamir Gonçalves Campos 
27 - Nelson Luiz Chaves 
27 - Roneida S. M. Ivamoto 
28 - Adelson Sidronio Pompeu 
28 - Lygia Fukumoto Silva 
30 - Katia Nineth Porcel Rosales 
30 - Lourival Siqueira de Queiroz

João Vítor S. Queiroz
Agente da Pastoral do Dízimo

DÍZIMO SINAL
DE GRATIDÃO
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"O dízimo é um sinal de gratidão e amor a Deus pelos bens 
recebidos.  Antigamente, quando se doava o dízimo, dava-se 
10% dos bens, mas, hoje em dia doa-se o que puder,
contudo,não importa o quanto você doa, o importante é 
doar de coração."

UTILIZAÇÃO DO DÍZIMO

VALOR RECEBIDO NO MÊS DE JULHO  DE 2020

FOLHA DE PAGAMENTO (PARTE) R$22.840,39

MATERIAL DE ESCRITÓRIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINA R$4.356,58

ENCARGOS SOCIAIS R$2.792,83

CONSERVAÇÃO E REPAROS R$2.547,79

ENERGIA ELÉTRICA R$1.258,72

ÁGUA E ESGOTO R$877,61

LAUDÊMIO R$811,86

TELEFONE, INTERNET, TV A CABO, CELULAR R$737,44

DESPESA BANCÁRIA R$648,48

DESPESA COM INFORMÁTICA R$501,15

MANUTENÇÃO VEÍCULO R$466,35

PUBLICAÇÃO R$188,00  

R$  38.027,20

AÇÃO SOCIALAÇÃO SOCIAL

Arroz - 148
Feijão - 133
Óleo - 44
Macarrão - 101
Molho - 72
Café - 28
Açúcar - 54
Achocolatado - 3
Bolacha - 76
Leite em pó - 47
Leite longa - 15
Farinha de mandioca - 6
Farinha de trigo - 24
Fubá - 10
Sal - 13
Cesta básica - 40

Sardinha em lata - 10
Ervilha - 4
Milho verde - 3
Miojo -3
Atum - 2
Vitamina em pó - 1
Gelatina - 3
Grão de bico - 1
Sabonete - 4
Creme dental - 4
Detergente - 3
Tempero -3 
Aveia - 1
Maisena - 1

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



PARTE 16

Danilo Brás 
Conservador e Restaurador
da Basílica do Embaré

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

Anteriormente, conversamos sobre o Sr. Henrique Rüdiger, e 
como seu trabalho chegou à Basílica do Embaré. Agora, po-
demos avançar um pouco, entender seu método de traba-
lho e o estilo de suas peças.

É importante ressaltar que os artistas sacros desse período, 
como o Rüdiger, Gentili, Scopoli e etc, são verdadeiros “ope-
rários” da arte, não são pessoas autopromocionais, evidente-
mente até divulgavam suas obras, mas o trabalho estava a 
frente deles como indivíduos. Entregavam-se profunda e 
absolutamente aos frutos de seus talentos, desse modo, 
após seu período produtivo, acabavam não sendo lembra-
dos, uma vez que nunca foram vistos em uma inauguração, 
vernissage ou evento artístico.

Rüdiger se correspondia 
muito, trocando cartas 
com os clientes - temos 
cartas dele arquivadas 
na paróquia. Infelizmen-
te, podemos ler o diálo-
go por um só lado, uma 
vez que as cartas que o 
Frei Vital Maria de Pri-
miero enviou, se perde-
ram na história da ofici-
na do Rüdiger, mas o 
material que temos nos 
possibilita montar um 
cenário sobre a constru-
ção dos altares da Basíli-
ca.

O acordo foi firmado em 
1931, usando os catálogos 
e correspondências. Rü-
diger aceitou a enco-
menda para 5 grandes 
altares, 4 confessionários 
e várias portas em ma-
deira. As portas são as 
paraventos da nave e as 
do presbitério; os confes-
sionários foram o 
modelo n°53 e custou 
2:000$000, com 20% de 
desconto. Na verdade, as 
primeiras peças enviada 
foram essas, uma vez 
que os frades tinham ur-
gência para instalar aos 
confessionários. 

Os altares acordados: Sa-
grado Coração de Jesus, 

modelo 101, custando 9:000$000, com 20% de desconto; 
Nossa Senhora do Carmo, modelo n°100, também por 
9:000$000; Santa Terezinha do Menino Jesus, Santa Filome-
na, esses baseados no modelo n° 17, e custando cada um 
2:000$000, com respectivo desconto, e o grande altar mor, 
aparentemente o modelo foi proposto pelos frades, de um 
catálogo de outro artista, o Ferdinand Stuflesser,  tirolês, 
muito apreciado pelos frades capuchinhos (possuímos 
alguns catálogos arquivados). Henrique Rüdiger aceitou o 
desafio e realizou um trabalho magistral e irreparável, ao 
custo de 28:000$000, já com os 20% de desconto (esses 
eram preços globais, cada item depois era acertado a parte, 
assim uma pequena pintura tinha que ser paga, o que enca-
recia um pouquinho o trabalho).

Quem conhece a basílica, sabe que os altares de Santa Filo-
mena e de Santa Teresinha foram desmontados e retirados 
do templo em 1967; quanto ao altar do Carmo e o de Nossa 
Senhora de Lourdes, acabou, por uma exigência, que a 
imagem de NSra de Lourdes foi comprada pelo padrinho do 
altar, pelo seu gosto e devoção pessoal, e NSra do Carmo 
acabou preterida.

É das cartas que retiramos a importância que o artista dava 
aos detalhes dos trabalhos, e também ao aspecto global de 
sua obra, ele mais de uma vez enfatiza que os altares serão 
em duas cores, utilizando o cedro vermelho e a madeira de 
carroba; nesse sentido, a restauração de 1991-1997 obteve um 
grande êxito, ao restituir essa característica estética funda-
mental, de bicoloridade das peças da basílica. 

Também através das cartas, montamos o quadro dos moti-
vos para ruptura do acordo do artista com a província. Os 
frades da época eram práticos, de pouca conversa, e o 
método de trabalho Rüdiger, com o tempo, acabou desagra-
dando, porque produzir arte com essa distância acaba 
sendo confuso, com muitas arestas. Em determinado mo-
mento, a situação deixa de ser harmoniosa, principalmente 
quando os frades acabam tendo de recorrer a marceneiros 
locais para completar os trabalhos. Certos itens, como estra-
dos e escadas para sustentação, não estavam inclusos, havia 
certa fragmentação do projeto. Mas gota d'água, aparente-
mente, foram os problemas com as medidas do altar mor, 
que acabou ficando maior, e não coube no presbitério, pre-
cisando de um grande ajuste. Como Rüdiger estava muito 
longe, coube aos frades, além da montagem, se responsabi-
lizarem por fazer esses ajuste, dando uma solução ao proble-
ma. No ano de 1933, frei Liberato de Gries assumiu a paró-
quia e acabou não tendo a mesma paciência de seu ante-
cessor.

Nesse contexto, aparece um novo fabricante, que não so-
mente é capaz de atender as demandas, como seu estilo de 
trabalho, além da proximidade geográfica, agrada mais a 
Província, permitindo um relacionamento profissional mais 
próximo e orgânico que delega mais confiança para ambos 
os lados, e o Sr Nino Françoso do Espírito Santo do Pinhal 
acaba sendo contratado para finalizar os trabalhos de mar-
cenaria e entalhe artístico, que ainda faltavam na Basílica.

O trabalho do Henrique Rüdiger, assim, se encerra deixando 
um legado extraordinário. Particularmente, acho suas peças 
geniais, para mim sempre foram modelo de ambição artísti-
ca, algo que almejava realizar, e, ainda hoje, de várias formas, 
é uma inspiração constante; veremos que a troca de artista 
não diminuiu a qualidade técnica dos trabalhos da nova 
matriz, mas é ingênuo imaginar que não causou mudanças 
substanciais. Os altares e as peças do Nino Françoso são 
belas e bem feitas, mas seu estilo se distancia em muito do 
gótico germânico almejado e idealizado no início da obra, 
em 1928.

Mas isso é uma história para o próximo mês.

CONHECENDO A BASÍLICA

NOVA MATRIZ
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A Semana Nacional da 
Família, neste ano, ocor-
reu de 9 a 15 de agosto 
com o tema “Eu e minha 
casa serviremos ao 
Senhor” (Josué 24, 15), 
com a proposta de refle-
tirmos sobre a igreja do-

méstica e sobre o quanto estamos vivendo plenamente a 
vontade do Senhor em nossas vidas, em nossas famílias e 
em nossas casas.

 A família é o lugar ideal para refletir o amor de Deus.  É na 
família que todas as vo-
cações nascem e se en-
contram. 
Apesar de todos os desa-
fios que nós, cristãos ca-
tólicos, temos enfrenta-
do devido às restrições 
impostas pela pande-
mia, pela intercessão da 
Sagrada Família de 
Nazaré foi possível cele-
brarmos a Semana com 
muita alegria e seguindo 
todos os protocolos de 
segurança. 

A Semana teve início no 
domingo, Dia dos Pais, 
com uma linda celebra-
ção às 11h00, presidida 
pelo Assistente Espiritual 
da Pastoral Familiar de 
nossa Paróquia, Frei Al-
berto. Ao longo da 
semana, na quarta-feira, 
tivemos o Terço das Fa-
mílias, com a participa-
ção de diversos mem-
bros de nossa comuni-
dade. Rezamos com as 
famílias, em família e 
pelas famílias de nossa 
comunidade e do 
mundo. Na quinta-feira, 
tivemos um momento 
de adoração ao Santíssi-
mo Sacramento, condu-
zido por nosso pároco 
Frei Paulo, com a partici-
pação de nossos irmãos 
Raquel e Sebastião, nas 
leituras e orações. 

Na sexta-feira, foi realiza-
da a Via Sacra pelas Fa-
mílias, no interior da Basílica, com a participação de nossos 
irmãos Graça e Marcelo, nas leituras e orações. E, no sábado, 
o encerramento da Semana, na missa da Assunção de Nossa 
Senhora, na qual, ao final, os participantes puderam receber 
a benção das toalhas de mesa. 
Foi uma Semana linda, preparada com muito amor, alegria, 
fraternidade e carinho! Uma Semana de muitas bênçãos e 
de muitas graças! 
Não poderíamos encerrar essa matéria sem antes fazermos 
um reconhecimento à Pastoral da Comunicação de nossa 
paróquia, na pessoa do Giovanni, que incansavelmente 
esteve conosco durante todos os dias, possibilitando que 
muitos paroquianos pudessem acompanhar toda a progra-
mação de suas casas, por meio da página da Basílica no Fa-
cebook. Giovanni, a Pastoral da Família agradece sua dispo-
sição e empenho e pede a Deus que lhe abençoe cada dia 
mais! 

Nosso reconhecimento ao nosso querido Frei Eduardo que 
conduziu lindamente o Terço pelas Famílias e a Via Sacra e 
que, maravilhosa e incansavelmente, preparou com tanto 
carinho e dedicação a decoração para cada um dos dias. Frei 
Edu, nosso reconhecimento e nossa imensa gratidão pelo 
seu carinho e dedicação à Pastoral Familiar! Que Deus lhe 
abençoe e aumente cada dia mais seus dons! 
Nosso agradecimento ao nosso querido Frei Paulo, que en-
corajou fortemente a Pastoral Familiar à realização da 
Semana Nacional da Família, participando continuamente 
conosco nas celebrações da Semana!

Ao nosso querido Frei Alberto que, tão logo chegou em 
nossa Basílica, acolheu de forma tão carinhosa e dedicada a 
missão de ser Assistente Espiritual da Pastoral Familiar. 
E ao Canto, na pessoa da Conceição, que nos trouxe a alegria 
das canções católicas no dia da Adoração ao Santíssimo Sa-
cramento. Conceição, o nosso muito obrigada! 
Que a Sagrada Família de Nazaré abençoe a todas as famí-
lias e seja exemplo no exercício contínuo da conversão diária 
para que as famílias possam crescer na fé e no amor mútuo. 

Andreia e Humberto
Pastoral Familiar - Coordenação



FESTA DE NOSSA
SENHORA
DO MONTE SERRAT

PADROEIRA DE SANTOS

As comemorações da 
festa da padroeira de 
Santos tiveram início no 
dia 23 de agosto com a 
missa celebrada pelo 
Padre Claudenil de 
Moraes da Silva na 
capela do Monte Serrat. 
Este ano devido a cená-
rio atual, Nossa Senhora 
desceu o Monte de bon-
dinho e uma linda carre-
ata a levou pelos bairros 
da Zona Noroeste. 

A imagem percorreu algumas ruas do bairro do Marapé, 
passando pela Santa Casa e Beneficência Portuguesa, em 
homenagem aos profissionais da saúde. Durante todo o per-
curso os fieis se emocionaram e com a mesma fé em Maria 
que em 1614 salvou Santos da invasão dos piratas holande-
ses, hoje roga que ela interceda por nós a seu Filho e nos 
livre desta Pandemia.

A imagem chegou a catedral por volta das 18h onde era 
aguardada por fieis e pelo nosso Bispo Diocesano, D. Tarcisio 
Scaramussa, que celebrou missa de acolhida a Nossa Padro-
eira. Em sua homilia D. Tarcisio ressaltou que Maria enten-
deu profundamente o mistério de Deus com simplicidade, 
em seu coração acolheu 
aquilo que Deus lhe co-
municava.  

Disse sim a Deus e reali-
zou a sua missão com fi-
delidade, na simplicida-
de   de sua vida realizou 
uma grande obra para 
salvação da humanida-
de.
"Olhando para Maria pe-
dimos também que nos 
ajude neste caminho de 
fé, nos ajude também a 
enfrentarmos as dificul-
dade de cada momento, 
as dificuldades deste 
momento que estamos 
vivendo de pandemia. 
Este ano tão diferente 
dos outros, tão exigente, 
contamos com a inter-
cessão de Nossa Senho-
ra, com a força de Deus 
para nos proteger e para 
nos fortalecer na espe-
rança e na confiança 
que realização de mais 
uma festa de Nossa Se-
nhora do Monte Serrat 
sirva para o nosso crescimento na fé e na esperança na bon-
dade do amor de Deus com a intercessão e a presença de 
nossa querida Mãe", finalizou.
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ORAÇÃO A NOSSA SENHORA

DO MONTE SERRAT-2020

Querida mãe, Nossa Senhora do Monte Serrat. Atraídos por vosso amor
materno, nos dirigimos a vós, trazendo nossas preocupações e sofrimen -

tos nesta grande provação da pandemia do novo coronavírus. Assim

como segurais Jesus criança em vosso colo materno, segurai também a
nós, pobres e impotentes contra este terrível mal. Assim como proteges -
tes o povo do massacre na invasão estrangeira de 1614, protegei também

o vosso povo da ameaça da epidemia neste ano de 2020.

Dai-nos força para fazermos tudo o que estiver ao nosso alcance para

vencer este mal, e concedei sabedoria para que seja descoberta logo a
vacina. Ó Maria, vós que estivestes sempre ao lado de Jesus, e fostes as -

sociada à sua dor na cruz, permanecei junto a nós neste momento de

sofrimento. Curai os doentes, e consolai as famílias que perderam seus

entes queridos. "À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não

desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, e livrai-nos

sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita".
Nossa Senhora do Monte, Rogai a Jesus por nós! Amém!
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MARIA NA ESCUTA
DE DEUS

Com o tema Maria, na 
escuta de Deus, o segun-
do dia da novena de 
Nossa Senhora do Monte 
Serrat, foi presidida pelo 
nosso pároco, Frei Paulo 
Henrique Romêro, 
contou com a presença 
do Superior do Mosteiro 
de São Bento, Dom 
Camilo de Jesus Dantas.
Na homilia Dom Camilo 
que ressaltou a importân-
cia da escuta. Devemos 
ouvir com atenção como 
Maria e assim escutar-
mos a voz de Deus que se 
manifesta na Sagrada Es-
critura, na liturgia, na co-
munidade, nos aconteci-
mentos da vida, na natu-
reza, no próximo.

“Deus nos dá a sua lei e a 
observância dela é a ga-
rantia de uma vida de co-
munhão, de aliança 
divina. Para nós cristãos a 
lei não é um conjunto de 
normas a ser impostas. A 
lei é o próprio Cristo, por-
tanto se buscamos viver 
como Cristo viveu, ou 
seja, pensar, falar, agir 
como Jesus fazia, nós es-
taremos sendo fieis, vi-
vendo em aliança com 
aquele que é o eterno, a 
fonte de todo bem e de 
toda graça. O filho unigê-
nito escuta docilmente a 
voz do pai porque eterna-
mente está voltado para 
o pai e o pai para ele 
numa perfeita comunhão 
de amor. Assim sendo 
atento ao pai o filho 
eterno de Deus age na 
força do Espírito Santo 
para que em tudo realize 
o plano de salvação da 
pessoa humana e toda 
humanidade.”, enfatizou.

Dom Camilo destacou 
que por uma graça sin-
gular Maria foi orientada 
para Deus. “Ela singular-
mente participa dessa 
obra, pois sendo uma 
mulher de escuta acolhe 
o verbo divino em seu 
seio e busca em tudo a 
vontade do Deus da vida. 
A docilidade de Maria a 
Deus se traduz entre 
tantas coisas na escuta 
como nos diz a Sagrada 
Escritura. A virgem Maria 
escuta a mensagem do 
arcanjo Gabriel, a sauda-
ção de sua parenta Isabel, 
o profeta Simeão e a pro-
fetisa Ana, escuta seu 
filho Jesus ao longo de 
sua vida e inclusive na 
hora suprema da cruz, 
quando ele vendo que 
tudo estava para se con-
sumar entregou-nos sua 
mãe fazendo dela nossa 
mãe. É natural que os 
filhos aprendam com 
seus pais valores, manei-
ras, costumes nada mais 
justos do que aprender-
mos com Maria a nobre 
arte de escutar, mas para 
isto é necessário que 
assim como ela não este-
jamos voltados para nós 
mesmos, mas para Deus.” 

“Maria nos apresenta e 
nos dá seu divino filho 
Jesus que é o caminho 
que nos permiti transpor 
os obstáculos. Jesus abre 
o caminho para que atra-
vessemos e com isso pos-
samos chegar ao destino 
salvo dos nossos inimi-
gos. Há tantos inimigos 
que nos rodeia, o inimigo 
do desemprego, da 
doença, da pandemia, da 
violência, das drogas, da 
injustiça, da miséria. Tudo 
isso existe não para su-
cumbirmos frente a eles, 
mas para que em Cristo 
possamos superá-lo. Pre-
cisamos aprender a escu-
tar mais, a nos voltarmos 
para Deus que ama a 
pessoa humana e por 
isso nos convida também 
amá-la, ou seja, protegê-
-la, valoriza-la, apoia-la. 
Precisamos nos escutar 
mutuamente e juntos 
construirmos fraternida-
de como fizeram os anti-
gos habitantes desta 
cidade quando persegui-
dos pelos piratas subiram 
ao monte em direção da 
virgem do Monte Serrat e 
ali foram salvos do 
perigo.”, realçou.

Segundo Dom Camilo é 
necessário escutar mais, 
acolher mais para assim 
construirmos uma socie-
dade diferente, mais fra-
terna, mais justa, mais 
harmônica. “Deus nos 
fala diariamente, sua voz 
é a voz dos mais esqueci-
dos, dos mais empobreci-
dos, dos que mais 
sofrem. Sua voz é de 
tantas e tantas mulheres 
que nesta nação infeliz-
mente sofrem violência, 
marginalização. Precisa-
mos escutar como Maria 
escutou como seu filho 
Jesus escutou a voz de 
Deus para assim cons-
truirmos uma sociedade 
diferente, um mundo 
onde todos se reconhe-
çam como irmãos não a 
luz de uma ideologia par-
tidária, mas sim a luz da 
fé de um Deus que é co-
munidade perfeita de 
amor Pai, Filho e Espírito 
Santo.”, finalizou. 

Antes de encerrar a celebração, frei Paulo agradeceu à presença 
de Dom Camilo, ao frei Eduardo, as três comunidades, do 
Embaré, Santa Rita e da comunidade escolar Stella Maris, repre-
sentadas por ele, ao padre Claudenil, pároco da Catedral, pelo 
convite e acolhida e aos devotos de Nossa Senhora. “Estamos em 
plena festa da nossa padroeira é um motivo de jubilo. Vamos 
louvar e bendizer a Deus pela sua mãe, pela sua presença entre 
nós.” 
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LITÚRGIA

Mirian de Caldas Andrade 
Coordenadora da Liturgia

Este mês é dedicado à padroeira de nossa querida cidade de 
Santos, Nossa Senhora do Monte Serrat.
Na época da colônia, por volta de 1615, quando os holande-
ses invadiram a cidade, a fim de se proteger, a população da 
vila de Santos refugiou-se no monte, rezando e pedindo pro-
teção à Virgem. Quando os invasores aproximaram-se do 
alto do morro, uma avalanche de pedras matou muitos 
deles e os demais fugiram. Foi o primeiro grande milagre.

Nossa Senhora do Monte Serrat também é conhecida como 
protetora dos navegantes pois, em 1926 quando os tripulan-
tes do barco nacional Araguary já não conseguiam mais 
controlar a situação, resolveram ajoelhar e rezar. Promete-
ram à Virgem, celebrar uma missa em ação de graças se 
chegassem com segurança em Santos. No instante seguinte 
a tempestade parou e o mar acalmou, livrando o barco de 
um naufrágio. Esse foi outro grande milagre realizado por 
Nossa Senhora.

Quando, em 1954 se completava o centenário do dogma da 
Imaculada Conceição, o Papa Pio XII decretou o Ano Santo 
Mariano. Houve festas em todo o mundo e, associando-se 
aos festejos, a Câmara Municipal de Santos oficializou Nossa 
Senhora do Monte Serrat como padroeira da Cidade de 
Santos.
Nossa Senhora do Monte Serrat, rogai por nós!
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