


NOSSA SENHORA DE 
LOURDES ROGAI POR 
NÓS

SÃO BRÁS, PROTETOR 
DA GARGANTA

No  dia 11 de fevereiro 
celebramos Nossa Senhora de 
Lourdes e o Dia do Enfermo. 
Em 1858 Nossa Senhora 
apareceu em Lourdes para 
Bernardette. 

A menina escolhida por Maria 
para levar sua mensagem ao 
mundo era frágil e sofria de 
asma. O encontro com Nossa 
Senhora marcou sua vida e, em 

uma das aparições, Bernadette perguntou à Senhora quem 
era ela e esta respondeu que era a Imaculada Conceição. 

Em  1992 o Papa João Paulo II instituiu o Dia Mundial do 
Enfermo,  em memória de Nossa Senhora de Lourdes, 
padroeira dos enfermos.

No Embaré a solenidade de Nossa Senhora de Lourdes 
acontecerá às 16h, com a bênção aos enfermos.

Conhecido como protetor da 
garganta, São Brás foi médico 
antes de se colocar ao serviço 
de Deus. A mudança em sua 
vida fez com que diversas 
pessoas fossem evangelizadas 
em virtude da sua santidade.

Quando estava a caminho 
do martírio, uma mãe 
desesperada, cujo filho estava 
morrendo engasgado por uma 
espinha de peixe, rogou a São 
Brás que orasse pela criança. 
Ele ergueu os olhos ao céu 
em oração a Deus que curou 
o menino. São Brás morreu 
degolado em 316.
 
O dia do santo é celebrado 
a 3 de fevereiro, quando os 

fiéis participam de missa e recebem a bênção da garganta. Na 
comunidade do Embaré, essa missa acontecerá às 7h com a bênção 
da garganta.
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APRESENTAÇÃO DO 
SENHOR

A Festa da Apresentação do Senhor é celebrada pela Igreja a 2 
de fevereiro. Seguindo a tradição judaica, quarenta dias após o 
nascimento de Jesus em Belém, Maria, acompanhada de seu 
esposo José, foi ao Templo e apresentou seu primogênito ao 
Pai e ao povo.

Esta festa é muito significativa para os cristãos, porque o 
propósito  da apresentação do Senhor no Templo era 
justamente  o  de purificar seu povo. E sua introdução 
foi simples e discreta, como um de nós e não como um 
ser extraordinário.  Deus quis que Ele se fizesse em tudo 
semelhante a nós, exceto no pecado, para, experimentando 
nossas dores, aplicar sua infinita misericórdia.

Na liturgia atual, a celebração que recorda principalmente a 
figura de Jesus mantém a tradição da bênção das velas, pelo 
simbolismo que carrega: as velas lembram a luz e Cristo é a luz 
do mundo. 

Também no dia 2 de fevereiro, a Igreja recorda o Dia Mundial da 
Vida Consagrada, que foi celebrado pela primeira vez em 1997. 
Com isso a Igreja espera fazer crescer na comunidade cristã a 
estima pelas vocações, fazendo amadurecer nos jovens e nas 
famílias uma generosa disponibilidade para receber esse dom, 
beneficiando a vida eclesial e a evangelização.
Por ocasião do Dia Mundial da Vida Consagrada, todos os 
consagrados e consagradas renovam seu compromisso de ser 
“luz do mundo e sal da terra”, de trabalhar pela paz e pela 

HUMANIDADE

Com a ação da Sagrada 
Família, Jesus  foi introduzido 
no seu povo e assumiu 
a sua humanidade. Sua 
apresentação no Templo 
marcou o começo do mistério 
do sofrimento redentor do 
Senhor, que culminou décadas 
mais tarde no Calvário.
A Festa da Apresentação 
do Senhor  remonta ao 
século IV em Jerusalém. Era 
celebrada com o nome de 
Festa do Encontro. No século 
VI, a celebração chegou a 

Constantinopla e, no século VII, a Roma e ao Ocidente.

De acordo com a lei dada por Deus a Moisés, no momento da 
circuncisão, aconteceu a imposição do nome do menino: Ele 
foi chamado Jesus, conforme o anjo havia orientado. Naquela 
cultura, o nome designava a identidade e a missão da pessoa. 
Jesus quer dizer “Deus Salva”. Isso significa que Deus nunca 
desistiu de salvar o mundo por meio de Israel e que cumpriu 
essa promessa mediante um israelita fiel: Jesus de Nazaré.
Ao se tornar oficialmente membro do povo da aliança, Jesus 
realizou em sua vida, morte e ressurreição a vocação que 
Abraão e seus descendentes haviam recebido. Diante disso, 
como cristãos, estamos unidos a Jesus e Ele está junto ao Pai. 
Logo, nada poderá nos separar de Deus e assim ficamos livres 
do poder da morte.

Fonte de pesquisa: Calendar, Sagrada 
Família, Vida Pastoral e Vatican News

Crédito: Felipe de Champaigne
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MARIA MÃE DA PAZ

INSCRIÇÕES PARA 
CATEQUESE

Iniciamos 2022 celebrando 
Maria, mãe de Deus e nossa 
mãe. Ela nos deu o autor da 
vida, o príncipe da Paz. Como 
profetizou Isaias: “Pois um 
menino nasceu para nós, um 
filho nos foi dado. Ele recebeu 
o poder em seus ombros e 
será chamado ‘Conselheiro 
maravilhoso, Deus forte, Pai 
eterno, Príncipe da paz’. Seu 
império será grande e a paz 
sem fim sobre o trono de Davi 
e em seu reino. Ele o firmará e 
o manterá pelo direito e pela 
justiça, desde agora e para 
sempre.”  (Is 9, 5-6).

A solenidade da Santa Mãe 
de Deus nos mostra como é importante ter uma mãe, pois 
o próprio Deus quando veio ao mundo quis nascer de uma 
mulher. Ao olharmos Nossa Senhora temos a certeza de que 
por ela o filho de Deus assume a nossa humanidade. É por ela 
que Jesus se torna humano em sua plenitude, por este motivo 
Maria é a mãe de Deus e nossa mãe.

Como cuidou do menino Jesus, Maria, mãe da paz, cuida de nós 
e nos ensina a seguir em 
direção de seu Filho. Ela 
nos protege e nos guarda 
com seu amor materno 
e nos pede apenas para 
fazermos tudo o que seu 
Filho disser.

Acontece neste mês, até o dia 28, as inscrições para catequese 
infantil. As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta, das 
8h às 11h30 e das 13h às 16h30, e no sábado, das 8h às 11h30, na 
Secretaria Paroquial.
Para se inscrever a criança deve ter nove anos completos e le-
var os seguintes documentos no ato da inscrição:
- cópia do RG ou certidão de nascimento da criança;
- cópia da Certidão de Batismo da criança (se for batizada);
- cópia do comprovante de residência dos pais da criança;
- uma foto 3x4 (recente);
- taxa de inscrição de R$ 60,00 (apenas em dinheiro).

As novas turmas da catequese serão nos seguintes dias 
e horários:

- Terça-feira – 19h;
- Quarta-feira – 19h;
- Sábado – 9h30.

Crédito: Bernhard Plockhorst

NOVAS TURMAS
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ESTRELA QUE NOS 
CONDUZ 

A Solenidade da Epifania do 
Senhor, relembrando o dia 
em que Deus revelou seu filho 
para o mundo e se manifestou 
universalmente na figura de 
um menino, foi conduzida pelo 
pároco e reitor da Basílica, frei 
Paulo Romêro, que exaltou a 
passagem em que a Palavra 
de Deus se fez carne e a 
humanidade foi chamada a 
viver o amor. 

A cerimônia, marcada pela 
emoção, remontou o dia em 
que os três reis magos, guiados 
por uma estrela, chegaram a 
Belém e adoraram o menino 
Jesus. Com isso, encerrou-se 
o Tempo do Natal – segundo 
mais importante do calendário 
da Igreja católica; o primeiro é 

a Páscoa.

O pároco disse que a Glória do Senhor se manifestou e sempre 
há de se manifestar no meio de nós até a sua vinda no final 
dos tempos. “Jesus é fonte da alegria para quem o procura de 
coração sincero”, prosseguiu.
Frei Paulo lembrou que “recebemos Jesus desde seu 
nascimento”, mas o centro de todo o ano litúrgico é o Tríduo 
do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culmina 
no Domingo de Páscoa, que, este ano, acontecerá a 17 de abril.

O frei deixou ainda a mensagem: “Procuremos, ao 
longo deste ano, deixar-
nos guiar pela estrela de 
Jesus, que nos conduz ao 
caminho certo, que nos 
conduz ao coração do 
Pai”.

Após a homilia, o pároco 
convocou os irmãos e 
irmãs a estenderem 
suas mãos na direção 
da imagem  do menino 
Jesus,  quando foi feita 
uma oração. Logo após, 
frei Paulo tomou a 
imagem em suas mãos 
e, com ela, procedeu a 
bênção final.
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NO BATISMO DE JESUS É 
REABERTO O CAMINHO 
ENTRE O DIVINO E O 
HUMANO

 “Tu és meu Filho muito amado; a ti dedico meu afeto”. (Lc 3,22)

Encerrando o tempo do Natal, 
a Paróquia do Embaré celebrou 
no dia 9 de janeiro o batismo 
de Jesus. A liturgia foi presidida 
por D. Camilo de Jesus Dantas 
que, em sua homilia, recordou 
que o batismo do Senhor é um 
momento importante para os 
cristãos, pois Jesus inicia sua 
vida pública após ser batizado 
por João Batista.

O religioso destacou que o 
mistério de Deus foi revelado 
com o batismo de Jesus e o 
caminho entre o divino e o 
humano novamente se abriu. 
Adão o fechou por causa de sua 
soberba, mas Jesus com sua 
humildade o reabriu.

D. Camilo falou que somente em dois momentos a voz do Pai 
foi dada a conhecer: no batismo e depois na transfiguração. 
No batismo o Espírito Santo consagrou e ungiu Jesus e o Pai 
testemunhou confirmando que Jesus é seu filho amado. Isto 
orientou e iluminou toda a missão de Jesus. O reino de Deus 
é apresentado, o Evangelho é anunciado e a redenção nos é 
oferecida.

“Celebrar o batismo do Senhor nos leva sem sombra de dúvida 
a pensarmos em nosso batismo. Todos nós somos batizados, 
mas será que vivemos como filhos de Deus? Será que vivemos 
nossas ações no Espírito Santo?  Será que assumimos em 
nossas vidas a missão que é a de Cristo? Missão esta que nos 
leva a sermos uma presença de luz, de amor, de libertação, de 
justiça e de paz”, questionou o celebrante.

BATISMO

Batizar quer dizer mergulhar, 
explicou  D. Camilo, e 
prosseguiu, “quando éramos 
pequenos o padre disse: ‘eu 
te batizo em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo’ que 
significa: eu te mergulho na 
Santíssima Trindade”.

“No batismo somos 
mergulhados em Deus, cabe a 
nós dentro de nossa liberdade 
vivermos como irmãos e 
orientarmos nossa vida para a 
Santíssima Trindade, só assim 
seremos radiadores da paz, 
portadores do amor. Só assim 
seremos  um Evangelho 
vivo em nossas vidas, em 
nosso trabalho, em nossa 
comunidade. Peçamos hoje 

que o Espírito Santo, assim como desceu sobre Jesus, se dê 
copiosamente sobre todos nós, iluminando nossa inteligência, 
nosso coração, nossa alma, inflamando-nos com o fogo eterno 
do seu amor, fazendo assim com que nossa vida seja de fato 
transformada e com isso sejamos homens e mulheres novos”, 
concluiu.
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D Í Z I M O

Agnes Domingues Cravo 
Vice Coordenadora da Pasto-
ral do Dízimo

O DÍZIMO é muito importante na vida do cristão para 
o seu crescimento espiritual e para o crescimento da 
obra comunitária. Através desse ato de louvor e de 
agradecimento a Deus é que conseguimos cumprir com 
todas as obrigações e pagamentos para se manter um 
espaço físico perfeito, limpo e organizado, onde podemos 
ouvir a Palavra, louvar e agradecer.

A missão da igreja é evangelizar, socorrer e amparar, a 
nossa é reconhecer, participar e também nos sentirmos 
responsáveis por essas realizações.

Venha participar dessa missão praticando esse ato de 
agradecimento a Deus. Torne-se um Dizimista e deixe esse 
sentimento de amor tocar o seu coração, essa semente lhe 
trará bons frutos e fará com que você descubra o que é a 
verdadeira alegria e felicidade.

ANIVERSARIANTES DO MÊS 
DE FEVEREIRO

01 - Aparecida Sanches Fran-
celino  
01 - Sergio Alexandre Bras 
01 - Apostolado da Oração  
 
01 - Kamilla Arruda Barbosa  
 
01 - Marlene de Abreu Duarte 
 
04 - Fatma Kantovitz   
05 - Jaime Volpato  
07 - Cecilia Dolores A. Simões 
 
08 - Maria Aparecida de Olivei-
ra    
09 - Cecília Nasser Barbosa Da 
Silva  
09 - Sebastiana Maria de Lima 
  
10 - Maria da Luz Lopes dos 
Santos  
10 - Maristella Floriano de 
Lima   
11 - Antonia Mirian Pereira Mi-
lagres  
12 - Dolores Alvarez Molinari 
 
12 - Leila B. de Cerqueira  
12 - Rosemar Seixas de Melo 
 
12 - Ana Paula Rocha Veiga  
 
13 - Maria Emília Lopes Vare-
las   
13 - Angélica Brito Ferreira 
Gomes   
14 - Pautilia de Jesus Quintela 
de Andrade   
14 - Claudenice Lopes Alonso 
  
14 - Itany Wanderelia Arantes 
Paula   
15 - Amélia Maria Moreira  
15 - Dirce José de Lima Souza 
 
15 - Mara Regina S. Pereira 
 
15 - Alair Fonseca Maul Lins  
 

17 - Iracy de Oliveira Alvarez 
 
17 - Adriéle da Mota Lisboa  
 
17 - Elizabeth Cristina da Silva 
 
18 - Suzana Reis Ribeiro de 
Souza Gonçalves Affonso  
 
18 - Cassiane Pimentel Paga-
nini Leutz   
19 - Juliana Cristina Rodrigues 
Alonso   
19 - Pamella Daline Fonseca 
Rodrigues   
20 - Zuleika Barbosa dos San-
tos Martins   
20 - Terezinha Freire do Ama-
ral   
20 - Maria Lucimar da Veiga 
Barros  
20 - Maria Marilene Filha Pal-
mieri   
20 - Claudia Monick Costa 
Nunes  
20 - Bruno Luiz Freire de Pi-
nho    
21 - Solange Angélica Oliveira 
 
22 - Tereza Goes Zacura  
22 - Diego de Oliveira  
23 - Arnaldo Luiz Dos Santos 
Aires  
24 - Ruth Guimarães Rodri-
gues   
24 - Rosa Carolina da Silva Mo-
reira   
26 - Lygia Mourão   
26 - Cecilia Maria Pimentel 
Claro   
26 - Cybelle Araújo Colombo  
 
27 - Vera Regina Gonçalves 
Roman Torres   
28 - Maria Fernanda Cardoso  
 
28 - Otilia Souza dos Santos   
28 - Ercilia Gallotti Zuniga

DIZIMISTAS SORTEADOS 
DO MÊS DEZEMBRO

Severina Maria da Silva

Iracema Adelaide Paulino

Hermelinda de Andrade Sion

Reinaldo da Silva Arruda

Aline Santiago Nunes

Manuela Pereira

01/12

 04/12

09/12

11/12

12/12

18/12

Severina, Hermelinda, Reinaldo e Aline foram os das sorteados em Dezembro

UTILIZAÇÃO DO DÍZIMO

Despesa total da Paróquia R$  142.004,63

R$ 45.032,12Dízimo recebido: 

Dízimo contribuiu com  31,7% das despesas.
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MÊS DE 
FEVEREIRO

Mirian de Caldas Andrade
Coordenadora da Liturgia

Neste mês, celebramos no dia 11, Nossa Senhora de Lourdes, 
conhecida como a santa das curas milagrosas. Ela intercede 
por aqueles e aquelas que sofrem de algum mal da alma e 
do corpo.

No dia 11 de fevereiro de 1858, em Lourdes na França, uma 
jovem chamada Bernadette saiu em busca de lenha na 
mata próxima a vila onde morava, no caminho se deparou 
com uma gruta, e lá estava uma senhora vestida de branco, 
com uma faixa azul na cintura, segurando um rosário, neste 
momento, as duas rezaram juntas e depois de um tempo, a 
santa desapareceu.

Durante cinco meses Nossa Senhora apareceu para 
Bernadette. A menina tentava convencer as pessoas que 
havia estado com Nossa Senhora, mas muitos desconfiavam 
dela, até mesmo a igreja.

Mas, Nossa Senhora ajudou a jovem, pediu que fosse à gruta 
num determinado dia e horário e que fizesse um buraco no 
chão com as próprias mãos e onde havia cavado saiu água e 
nunca mais parou, assim, as pessoas começaram a acreditar 
na menina, pois ali era um lugar seco  e por meio desta 
água, muitas pessoas foram curadas.

Para você que está com uma enfermidade da alma ou do 
corpo ou reza por alguém que esteja, tenha fé e esperança, 
se apegue ao amor de  Nossa Senhora de Lourdes e faça 
a seguinte oração para alcançar a graça que deseja:
“Ó virgem puríssima, Nossa Senhora de Lourdes, que vos 
dignastes aparecer a Bernadette, 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 a Deus. Nossa senhora da 
gruta, dai-me a graça que vos peço e tanto preciso (pedir a 
graça). Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Amém.”

DIA MÊS DIA SEMANA HORA CELEBRAÇÃO

02 QUARTA-FEIRA - Apresentação do Senhor

03 QUINTA-FEIRA - S.Brás/S.Oscar

04 SEXTA-FEIRA - 1º sexta do mês 

05 SÁBADO - S.Águeda

08 TERÇA-FEIRA - S.Jerônimo Emiliani/ S. 
Josefina Bakita

10 QUINTA-FEIRA - S. Escolástica

11 SEXTA-FEIRA - Nossa Senhora de Lourdes

14 SEGUNDA-FEIRA - Ss.Cirilo e Metódio

17 QUINTA-FEIRA - Os setes santos fundadores 
dos Servitas

22 TERÇA-FEIRA - Cátedra de S.Pedro

23 QUARTA - S. Policarpo BMt

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.
com.br / www.bsaembare.com.br / WhatsApp 13 98163-3282.
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