


DEUS CAMINHOU 
CONOSCO!

Frei Paulo Henrique Romêro 
Pároco Reitor

Queridos Paroquianos, 
queridas Paroquianas, 
mais uma  vez nos chegou 
dezembro! Podemos pensar 
em nossos cansaços, nossas 
lutas e tribulações, nossas 
incertezas de mais um ano com 
a nuvem escura da pandemia 
pairando por sobre todos nós. 
Nossa vontade é dizer “que 
venha logo 2022!”, pois bom 
seria apagar da memória tudo 

de ruim que se sucedeu em cada família.
Mas creiam, é tempo de olhar para trás e agradecer! Tempo de 
louvar e bendizer ao Senhor que, apesar dos apesares da lida, 
esteve presente em todos os momentos e caminhou conosco!

Não temas, porque estou contigo, não te apavores, pois 
Eu sou o teu Deus; Eu te fortaleci, sim, Eu te ajudei; Eu te 
sustentei com a minha destra justiceira (Is 41,10).

Quero aqui agradecer a cada um e cada uma pela presença, 
pois  foi  através de vocês que me senti abraçado e fortalecido 
por Deus. Gratidão por todo apoio e colaboração que me 
deram ao  longo desse ano. Gratidão por acreditarem em 
nosso trabalho e lutarem junto conosco para que tivéssemos 
vivido este ano de uma maneira melhor, com mais esperança 
e entusiasmo.

Também crescemos 
juntos em meio às 
dificuldades. Superamos 
muitos desafios e 
pudemos voltar a 
sonhar outra vez. Se 
olharmos para além da 
porta lateral, veremos a 
construção de nossa Casa 
Pastoral acontecendo 
de novo. Aos poucos, 
mas perseverantes, 
seguiremos em frente 
esse sonho que nunca foi apenas meu, mas de toda a 
comunidade.

Por isso que em tudo é preciso um coração agradecido e um 
olhar de esperança! Sim, meu irmão e minha irmã, deixemos 
que nossos corações se encham de esperança mais uma vez. 
Não nos permitamos ocupar nossas mentes com o desânimo 
ou a tristeza. Deus nos sustentou até aqui, caminhou conosco a 
cada segundo, guardou nossos passos, ofereceu-nos um novo 
sopro de vida a cada amanhecer. E assim se dará todos os dias!

É tempo de Natal, minha gente! E em minhas orações, rogo 
ao Menino Deus que Ele renasça no coração de cada um e de 
cada uma. Que Ele visite cada família da nossa comunidade 
levando Luz, alegria e paz. Para que todos nós, cheios do amor 
de Deus, possamos transbordar Amor para tantas famílias que 
ainda não se entregaram confiantes aos braços do Pai. 

Que o ano de 2022 seja um ano de muitas bênçãos e graças, 
por intermédio de Maria Santíssima, Mãe de Deus e nossa Mãe, 
aquela que acreditou e, portanto, viu as maravilhas que Deus 
fez em sua vida!

Feliz e santo Natal para todos nós! 

Alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Por tudo dai graças, pois 
esta é a vontade de Deus a vosso respeito, em Cristo Jesus. 

(1Ts 5,16-18) 
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IMACULADA 
CONCEIÇÃO

PROGRAMAÇÂO DE NATAL

A Solenidade da Imaculada Conceição foi proclamada pelo 
Papa Pio IX em 8 de dezembro de 1854.  Imaculada Conceição 
é o segundo dogma católico e refere-se à concepção de Maria 
sem mancha do pecado original. 

Neste dia a Comunidade do Embaré comemora também a 
dedicação da nossa Basílica a Deus. Para festejar esta data 
importante será celebrada missa solene, às 19h30.

Estamos  em dezembro e neste mês celebramos a manifestação 
do amor de Deus. Seu filho se fez homem para que todos 
tenham acesso ao Pai. Para melhor celebrar a festa da imensa 
demonstração de amor de Deus, a comunidade do Embaré 
preparou a seguinte programação:

- Novena em preparação ao Natal a partir do dia 1°/12, às 16h. Os 
encontros para novena serão sempre às quartas-feiras, quintas-
feiras e sextas-feiras;
- Dia 24 - Missa da vigília, às 19h30; 
- Dia 25 – Missas de Natal, às 9h, 11h e 18h;
- Dia 31 - Missa de fim de ano, às 19h30;
- Dia 1º/1 – Missas de início de ano, às 9h, 11h e 18h.
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PARABÉNS,
FREI PAULO!

Na  passagem de seu 
aniversário, Frei Paulo, 
queremos parabenizá-lo por 
esta data tão especial e desejar-
lhe muitas bênçãos, para que 
seja muito feliz e continue a 
nos conduzir pelos caminhos 
do Senhor.

O aniversário é seu, mas, na 
verdade, nós – suas ovelhas 
– somos os grandemente 
presenteados e temos muito a 
agradecer por tê-lo em nossa 
paróquia, em nossas vidas.

A trajetória religiosa o conduziu 
até nós, a comunidade da 
Paróquia Santo Antônio do 
Embaré. Somos muito gratos 
por contar com seu trabalho 
e atuação como nosso 
conselheiro espiritual.

Tudo  começou  a 4 de 
dezembro de 1973, quando o 
bebê Paulo Henrique Romêro 
chegou ao mundo, em São 
José do Rio Preto, interior de 
São Paulo. O segundo filho do 
casal Maria  Aparecida e João 
Romêro, sentiu  o chamado 
vocacional na adolescência, 
quando  frequentava a 
Paróquia Santa Terezinha do 
Menino Jesus. 

Em 2002, ingressou na Ordem 
Franciscana e quis o destino 
que, ainda em estágio pastoral, 
visitasse a comunidade do 
Embaré. Fato que recordamos 
com  orgulho. Em 2011 
passamos a contar com sua 
presença como diácono. Desde 
sempre, agindo com muito 
amor e dedicação, só  faz 
crescer nosso agradecimento 
por sua existência.

 Na  passagem de seu aniversário de nascimento, relembramos 
com muita emoção outra data de grande importância para a 
comunidade: sua ordenação, realizada na Basílica do Embaré, 
a 15 de maio de 2011, pelas mãos de Dom José Soares Filho, 
da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos (OFMCap), da 
Diocese de Carolina, Maranhão.

Cerimônia inesquecível por sua beleza e significado. Aí surgiu 
nosso futuro pároco e reitor, o que  efetivamente ocorreu 
a 26 de dezembro de 2016. Desde então, atua como nosso 
conselheiro e trabalha com afinco para orientar e conduzir seu 
rebanho.

Parabéns, Frei Paulo! Temos muito orgulho de acompanhar 
sua trajetória e desejamos que  seu novo ano de vida seja 
abençoado e feliz.
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A IMPORTÂNCIA
DO DÍZIMO

Eliane Leite Nunes
Agente da Pastoral do Dízimo

Em Malaquias 3, 8-10 Deus nos diz:

Dízimo não é pagamento, nem doação. É devolver a Deus uma 
pequena parte como fruto de tudo o que ELE nos dá. 
Testemunho:
Eu estava com duas grandes pendências.
Quando li este texto de Malaquias fiquei muito incomodada. 
E então, na intimidade em oração com Deus, decidi ser fiel no 
dízimo. E como Deus prometeu em sua palavra, ELE abençoou-
me com oportunidades inesperadas que me permitiram 
concluir todas as pendências na metade do período que estava 
estimado.

Convido todos a viverem esta experiência de ser dizimista. 

Deus é fiel.

“Pode um ser humano enganar Deus?
Pois vós me enganastes! 

E perguntais:
Como foi que te enganamos?

No dízimo e nas primícias.
Vós estais mesmo amaldiçoados, pois é a mim que estais 

enganando, nação inteira. 
Trazei ao tesouro do templo o dízimo integral, para que haja 

recursos na minha casa. 
Fazei comigo esta experiência - diz o Senhor dos exércitos.

Vamos ver se não abro as comportas do céu, se não derramo 
sobre vós minhas bençãos de fatura”

ANIVERSANTES DO MÊS DE 
DEZEMBRO

01- Severina Maria da Silva 
02- Yasmine Cunha 
03- Maria Clara Maia Palmieri 
03- Florinda das Mercês R. Mo-
raes 
03- Terezinha Lucia de Carva-
lho Silva 
04- Iracema Adelaide Paulino 
04- Frei Paulo Henrique Romê-
ro 
05- Claudia Caponi 
05- Fernanda Augusta Vizaco 
06- Rosa Angela Lopes 
06- Suheir Kamal Genena 
06- Andreia Lima de Deus 
06- Sandro José Lins Santos 
06- Mário Pereira de Abreu Ju-
nior 
07- Narcisa Pereira da Costa 
09- Hermelinda de Andrade 
Sion 
10- Maria Regina de Azevedo 
Fernandes 
11- Beatrice Maria D. A. Di Virgi-
lio
11- Clery Da Costa Santana 
11- Reinaldo da Silva Arruda 
12- Aline Santiago Nunes 
12- Francisco Anderson Sena 
Dantas 
15- Nair Villela Machado 
16- Hélio Valentini 
17- Maria Helena S. Ribeiro 
17- Célia Lúcios dos Santos 
17- Luciana Fernanda Vivian Le-
mos 

17- Luan de Souza 
18- Guadelupe Ribeiro Filetti 
18- Rosa Maria Console dos 
Santos 
18- Manuela Pereira 
19- Morgana Cintra L. Goyos 
21- Meire Oliveira Corrêa 
22- Hilda Terezinha Postal 
23- Rosana Carolina Monteglio-
ne 
 24- Ana Leme de Goes Rodri-
gues 
24- Raymunda Maria Campos 
Goulart 
 24- Vania Florentina Freire de 
Pinho 
25- Therezinha de Jesus A. Car-
rasco 
26- Maria Amelia Andrade Mo-
raes 
26- Sandro Henrique Gemeldo 
Hamamoto 
27- Maria Cristina R. Panicacci 
27- Erica Limberg Gonçalves 
28- Maria Da Conceição P Jor-
ge 
28- Maria Estela De Freitas Cor-
deiro 
28- Maria de Fatima L. Mendes 
Awni 
29- Leandro Conceição da Cos-
ta 
30- Maria Da Conceição Lou-
renço Afonso
31- Rita de Cássia Martins Bue-
no

SORTEADOS DO MÊS 
OUTUBRO

Ana Bela de Souza

Maria Moraes

Lourdes Ferreira Nery

Maria Aparecida Marques

Célia Soares Ivamoto

Danilo Alonso Mestre Filho

03/10

 07/10

08/10

24/10

25/10

29/10

Ana Bela de Souza foi uma das sorteadas de Outubro

UTILIZAÇÃO DO DÍZIMO

Despesa total da Paróquia R$  126.772,59

R$ 40.083,10Dízimo recebido: 

Dízimo contribuiu com  31,6% das despesas.

AÇÃO SOCIAL

Arroz – 85
Feijão – 52
Óleo – 27
Macarrão -45
Molho – 4 
Fubá – 19
Sal – 14
Milho verde – 2
Tempero – 4
Ervilha – 1
Vinagre – 1

Farinha de mandioca – 2
Café – 21
Açúcar – 9
Cesta básica – 48
Farinha de trigo – 4
Creme dental – 4
Leite longa vida – 1
Achocolatado – 4
Gelatina – 2
Chá mate - 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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REINADO
DOS CÉUS

“A luz sempre incomoda as 
trevas”. Com esta mensagem, 
frei Paulo Henrique Romêro, 
pároco e reitor da Basílica 
Santo Antônio do Embaré, 
conduziu a homilia da 
Solenidade de Jesus Cristo, 
Rei do Universo e também 
do Dia Nacional dos Leigos e 
Leigas. A importante data do 
calendário católico marca o 
encerramento do Ano Litúrgico 
e a abertura de um novo 
tempo, o Tempo do Advento, 
período de preparação para a 
comemoração do nascimento 
de Jesus. A solenidade de Cristo 
Rei, conforme demonstrou 
o sermão, celebra o mistério 
pascal, desde a paixão de Jesus, 
até sua morte e ressureição.

“Amados irmãos e irmãs, 
estamos encerrando o Ano 
Litúrgico com esta Solenidade 
de Jesus Cristo, Rei do Universo 
e, no próximo domingo 
(28/11), começaremos um 
novo tempo, um novo ciclo 
em nossa caminhada cristã: o 
Tempo do Advento, o tempo 
da espera. E neste tempo em 
que caminhamos, neste ano 
repleto de dificuldades, quanto 
aprendizado! Como Deus nos 

falou na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa família”, 
afirmou o frei, alertando que Cristo é Rei e deve estar sempre 
no centro de nossas vidas. Apesar disso, muitos destronam 
Cristo do coração para coroar pessoas e bens. Não que a riqueza 
seja ruim, explicou, mas o modo como isso ocorre e o apego 
exagerado aos bens materiais. Jesus, conforme destacou, 
nunca foi contra os ricos, mas contra a injustiça, a falta de paz, 
contra a ganância, o orgulho, a arrogância e a prepotência.

O filho de Deus veio a este mundo para inaugurar o novo 
tempo. Muitos o acolheram e outros não. Para exemplificar, o 
pároco citou o diálogo do Evangelho no qual Pilatos pergunta 
a Jesus se Ele é rei, porque o povo o aclamou Rei de Jerusalém. 
Pilatos ficou indignado. Não entendia como Ele podia ser Rei se 
não tinha riqueza e poder. Pilatos não entendia que o reinado 
de Jesus era diferente. Na Sexta-Feira Santa, Jesus entregou 
sua vida e recebeu a cruz como trono. Então não podemos 
comparar a realeza de Cristo com as realezas deste mundo.

Reino dos céus

“A coroa de Cristo é o amor, o amor que muitos ainda 
resistem. Um amor que muitos ainda comparam com o amor 
mesquinho deste mundo. Por isso havia confronto entre Pilatos 
e as autoridades religiosas da época de Jesus”, disse o pároco, 
lembrando que Jesus tinha como morada as vilas pobres da 
Galileia e os súditos de seu reinado eram pobres, pescadores, 
prostitutas, cobradores de impostos. Homens e mulheres que, 
através de seu testemunho, mudaram de vida. E quem eram os 
soldados do reino de Jesus? Os apóstolos e discípulos. Aqueles 
e aquelas que ouviram o chamado de Deus, entenderam a 
importância do batismo 
e assumiram com 
alegria e perseverança a 
construção desse reino 
dos céus.

Após  questionar se 
damos importância ao 
nosso batismo, às nossas 
vidas, à nossa missão, frei 
Paulo afirmou que nossa 
casa é um reino dos céus, 
um reino do amor, da 
paz e do diálogo. Por isso, 
mesmo nas dificuldades, 
temos  que   t e n t a r 
todo dia,  toda hora, 
porque  tudo começa 
em casa. Depois,  f o r a , 
na sociedade, onde 
as pessoas só têm 
importância quando 
podem oferecer algo em 
troca e  quando não 
podem mais o f e r e c e r 
coisa alguma, são 
excluídas. “Mas 
 no reinado de Jesus é o 
contrário”, exaltou.

Frei  Paulo  disse ainda 
que Jesus não é um 
rei coroado, mas é o 
Senhor dos  P a s s o s , 
que traz a cruz, que nos 
ensina a cada dia que 
para pertencermos a 
esse reino temos que 
servir, que seguir o seu 
exemplo.  Temos que 
amar, que acolher, que 
perdoar. Temos que 
insistir na verdade e 
não compactuar com 
injustiça, mentira e 
hipocrisia. “Temos que 
aprender a dizer não a 
esse sistema que aí está. E, se formos excluídos, tudo bem. A luz 
sempre incomoda as trevas. É por isso que Jesus é condenado, 
por causa da verdade. E sua morte, morte bendita, nos trouxe 
a salvação, nos libertou do pecado”.

Leigos

A Igreja também celebrou no domingo, 21 de novembro, 
o Dia dos Leigos e Leigas, que são homens e mulheres que 
aceitaram o desafio de viver e anunciar o Evangelho. Na Igreja, 
perceberam, através dos diversos serviços na comunidade, 
nas pastorais e movimentos, a importância de fazer o bem, de 
comunicar o Cristo.

“Os leigos e leigas entenderam a importância de fazer o bem 
e de dizer que ainda é possível um reino, uma sociedade 
justa, uma sociedade mais fraterna, mais irmã. São homens 
e mulheres que, mesmo diante dos desafios, não cruzam os 
braços, mas somam esforços para que o reinado de Jesus se 
estenda sobre a Terra, reinado que começa aqui, mas termina 
lá na eternidade”.
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Na Solenidade de Todos os 
Santos, em 07 de novembro 
próximo passado, 29 crianças 
da Iniciação à Vida Cristã 
receberam o Sacramento da 
Eucaristia pela primeira vez 
em uma belíssima Celebração 
presidida por Frei Paulo 
Henrique Romêro, pároco e 
reitor,  e  assistida por Frei 
Antônio Eduardo Valvassori, 
assistente  espiritual da 
Iniciação à Vida Cristã.

Ao dirigir-se à comunidade, 
Frei Paulo ressaltou que essas 
crianças caminharam firmes 
durante toda a pandemia, 
sem desistir ou desanimar. E, 
falando especialmente para 
seus pais, exortou para que 
perseverassem na comunidade 
de fé.

No momento de renovar as 
promessas e o compromisso 
assumidos no Batismo, Frei 
Eduardo, também assistente 
espiritual do Ministério dos 
Coroinhas, a partir do Círio 
Pascal, e  auxiliado por 
coroinhas, entregou a Luz 
de Cristo para cada um dos 

catequizandos que, com suas velas acesas, reafirmaram sua 
renúncia ao mal e firmemente declararam seu Creio em cada 
afirmativa de nossa Profissão de Fé Apostólica.

Chegada a hora tão aguardada dentro do Rito da Divina Liturgia, 
as crianças foram conduzidas ao presbitério, de onde toda a 
comunidade pode assistir momento tão especial da Comunhão 
nas duas espécies: Corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, verdadeiramente presente e real na Sagrada Eucaristia.

Não foi uma caminhada 
fácil; essas crianças, que 
iniciaram esse caminho 
de fé em março de 
2019, sem  e n t e n d e r 
direito tudo que estava 
acontecendo  ao seu 
redor, viram-se, a partir 
de março de 2020, 
trancadas em  s u a s 
casas e impedidas de 
viver a liberdade  p a r a 
a qual Deus  as criou. 
Vivenciaram certamente 
os olhares de medo 
e angústia de seus 
familiares diante de 
tantas  incertezas  e 
tantos sofrimentos.

Muitos ficaram pelo 
caminho (não nos cabe 
julgar, Deus mesmo é 
quem olha por cada um 
e cada uma), mas essas 
29 crianças (e seus pais) 
decidiram por confiar 
totalmente no Pai que 
tudo pode, tudo vê, tudo 
restaura. E assim se fez! 
Foram  abraçadas por 
seus catequistas que, 
mesmo em meio ao 
isolamento, encontraram 
uma maneira para 
não largar a mão de 
ninguém: através das 
plataformas digitais, 
foram conduzindo seus 
catequizandos ao grande 
Encontro especial com 
Jesus na Sagrada Eucaristia.

Faço minha a palavra de Frei Paulo: Perseverem! Sigam firmes 
na comunidade de fé, “crescendo em Sabedoria, em estatura 
e em Graça, diante de Deus e diante dos homens” (Lc 2,52).
Que Deus abençoe a cada uma dessas crianças, e Maria lhes 
seja o colo de ternura e amor nas noites escuras quando essas 
se fizerem presente! 

PRIMEIRA EUCARISTIA 
NA BASÍLICA

Ariane Zoby
Coordenadora Geral da IVC
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MÊS DE
DEZEMBRO

Mirian de Caldas Andrade
Coordenadora da Liturgia

No dia 08 deste mês celebra-se a Imaculada Conceição. 
Assim como nós, Nossa Senhora também foi salva por Cristo, mas, de uma 
forma maravilhosa, pois Deus quis que desde o momento que foi escolhida 
para ser mãe de seu Filho, não fosse tocada pelo pecado. 

Durante toda a sua vida terrena, foi livre de qualquer marca do pecado, foi 
sempre cheia de graça (Lc 1, 28), como o anjo a chamou, imbuída do Espírito 
Santo, sempre teve uma relação perfeita com seu Filho Jesus. Nossa Senhora 
foi mãe e discípula de Jesus. 

Papa Francisco diz que devemos estar “sempre abertos à graça, pois o Senhor 
bate à nossa porta, bate ao nosso coração para entrar conosco em amizade, 
em comunhão; para nos dar a salvação. E essa, é para nós, a forma de nos 
tornarmos ‘santos e imaculados’. A beleza não contaminada da nossa Mãe é 
inimitável, mas ao mesmo tempo nos atrai. Vamos nos confiar a ela, e digamos 
de uma vez por todas ‘não’ ao pecado e ‘sim’ à Graça.” 

Estamos em pleno tempo do Advento, nos preparando para a chegada do 
Menino Jesus, período que nos é dado para acolher Jesus que vem em nosso 
encontro. Tempo de estarmos atentos e vigilantes, para não desperdiçar as 
ocasiões de amor que Jesus nos doa.Peçamos à Nossa Senhora que nos ajude 
a sempre seguir o caminho do bem, do amor e da salvação. 

É com o coração cheio de alegria e amor que desejo um Feliz e Santo Natal 
para você e sua família! 

Referência:
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2020-12/papa-francisco-angelus-8-

dezembro-202 0-imaculada-conceicao.html 

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/angelus/2020/documents/papa-
francesco_angel us_20201208.html 

DIA MÊS DIA SEMANA HORA CELEBRAÇÃO

03 SEXTA-FEIRA - S. Francisco Xavier – 1ª sexta do 
mês

04 SÁBADO - S.João Damasceno

05 DOMINGO - 2º Domingo do Advento

06 SEGUNDA-FEIRA - S. Nicolau

07 TERÇA-FEIRA - S. Ambrósio 

08 QUARTA-FEIRA 19h30 Imaculada Conceição de 
Nossa Senhora

09 QUINTA-FEIRA - S.João Diego

09 SEGUNDA-FEIRA - Sta Teresa Benedita da Cruz

10 SEXTA-FEIRA - Bem-aventura Virgem Maria 
de Loreto

11 SÁBADO - S. Dâmaso I

12 DOMINGO - 3º Domingo do Advento 
(“Gaudete”) – omite-se Nossa 
Senhora de Guadalupe

13 SEGUNDA-FEIRA - Sta. Luzia

14 TERÇA-FEIRA - S. João da Cruz

19 DOMINGO - 4º Domingo do Advento

21 TERÇA-FEIRA - S. Pedro Canísio

23 QUINTA-FEIRA - S. João Câncio

24 SEXTA-FEIRA 19h30 Vigília do Natal

25 SÁBADO 09H/11H E 18H Natal do Senhor Jesus Cristo

26 DOMINGO -
Sagrada Família, Jesus, Maria 
e José omite-se omite -se S. 
Estevão 

27 SEGUNDA-FEIRA -  João Ap. e Evangelista

28 TERÇA-FEIRA - S. Inocentes

29 QUARTA-FEIRA - S. Tomás Beckert

31 SEXTA-FEIRA -
Ação de Graças no 
Encerramento de 2021
Silvestre I 

EXPEDIENTE
O Informativo da Basílica Menor de Santo Antônio do Embaré é 
uma publicação mensal sob responsabilidade da Pastoral da Co-
municação (PASCOM) da Paróquia Santo Antonio do Embaré, 
Diocese de Santos-SP.
Pároco: Frei Paulo Henrique Romêro/ Coordenação: Edna Maria 
de Andrade. Textos: Edna Maria de Andrade, Mtb 16.915 e Giselda 
Braz, Mtb  12.817/ Arte e Diagramação: André de Andrade Alves 
/ Tel. (13) 3227-5977 / Fax 3231-8244 /sec.paroquial@bsaembare.
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