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O SANTUÁRIO DA PENHA

L

EDITORIA

“E o Verbo se fez carne e habitou
entre nós, e vimos sua glória, a glória
que o Filho único recebe do seu Pai,
cheio de graça e de verdade.” (Jo 1, 14)
Queridos irmãos e irmãs,
A paz do Deus-conosco, Emanuel,
esteja com todos!
Chegamos ao último mês do ano
civil e iniciamos, já desde novembro,
um novo ano da celebração do Mistério Pascal de Cristo, o ANO LITÚRGICO, com o tempo do Advento. Depois
de termos proclamado que Cristo é o
Rei e Senhor do Universo e também de
nossas vidas, estamos nos preparando
para a celebração de Seu Natal.
Este Natal nos encontra com esperança de dias melhores e de uma
situação mais tranquila em relação
à pandemia que ceifou tantas vidas,
causou tantos desempregos, abalou o
equilíbrio emocional de muitos e também provocou a dor do luto em tantas
famílias. Em muitos lares, contudo,
ainda se sente a dor da saudade de
uma pessoa querida que partiu. Mais

uma vez somos convidados a renovar
nossa fé em Deus que nos ama e nos
ampara na dor. Não devemos deixar
que a esperança se apague, nem que
a caridade esfrie.
Celebrar o Natal é reafirmar o que
Jesus nos diz no Evangelho de São
João 3,16: “Com efeito, de tal modo
Deus amou o mundo, que lhe deu seu
Filho único, para que todo o que
nele crer não pereça, mas tenha a
vida eterna”. A encarnação de Jesus,
o Filho de Deus, é prova de amor por
nós! Esta verdade, nossos Grupos de
Rua têm proclamado ao rezar a Novena
de Natal, com a especial contemplação
do papel de Maria e José na realização
do projeto salvador de Deus para conosco. Queremos, como Maria, deixar
que Deus faça em nós segundo a Sua
Palavra, que é Cristo. Queremos, como
José, levantar e estar de prontidão
para realizar o que Deus nos pede a
cada dia: praticar o mandamento do
amor para com Ele e para com todos,
e sermos instrumentos do Reino de paz,

A SOLENIDADE DO NATAL:

UM POUCO DE HISTÓRIA E ESPIRITUALIDADE
A primeira grande unidade do Ano
Litúrgico é o Ciclo do Natal. Este Ciclo
compreende dois tempos: o Tempo
do Advento e o Tempo do Natal. O
primeiro vai do primeiro domingo do
Advento até a véspera de Natal, em
24 de dezembro. O segundo, começa
com a Missa da Vigília de Natal e vai
até a Festa do Batismo do Senhor.
Nesta reflexão trataremos apenas da
Solenidade de Natal.
A origem da Festa de Natal já foi
objeto de inúmeras pesquisas entre
historiadores e liturgistas. Pode-se
considerar como seguro e definitivo que
a festa do nascimento de Cristo já era
celebrada na liturgia de Roma a 25 de
dezembro de 336. No que toca às verdadeiras causas da introdução de uma
festa romana do nascimento de Cristo
a 25 de dezembro, a origem viria da
festa pagã do “deus sol invencível”
(Natale Solis invictus), introduzida pelo
imperador Adriano em 274 para todo o
Império Romano e fixada no solstício de
inverno, ou seja, 25 de dezembro. Para
imunizar os cristãos dessa mentalidade
pagã, a Igreja de Roma teria contraposto na mesma data o nascimento do
Redentor, chamado de Sol da Justiça
(Ml 3,20), o verdadeiro Sol dos cristãos.
Quanto à vivência do Natal, ele não

deve ser restrito à Festa do Natal do
Senhor a 25 de dezembro, mas atinge
todas as demais festas em que Cristo
se manifesta de alguma forma como o
Salvador. Temos assim, além do mistério do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o aspecto da Festa da
Sagrada Família, a Oitava de Natal,
a Epifania, manifestação do Salvador
aos povos na pessoa dos “magos” e o
Batismo do Senhor, em que Ele aparece como o Messias e inaugura sua
vida pública. Assim, o Ciclo do Natal
é, em proporções menores, o mesmo
mistério pascal vivido no Tempo Pascal-Pentecostes.
A Liturgia não celebra apenas os
mistérios de Cristo, mas vive-os presentemente. Cristo não se revelou apenas
no passado, mas também hoje, quando
a Igreja, reunida, atualiza e comemora
os mistérios de sua manifestação. Por
isso, é importante ver como Cristo
poderá continuar a nascer e manifestar-se em nós hoje. Assim, devemos
nascer com Cristo no Natal. Como dizia
Orígenes: “Que me adianta Cristo ter
nascido em Belém, se ele não nascer
no meu coração?”. Celebrando o nascimento de Cristo, somos chamados a
nascer também. No Natal vivemos o
encontro entre o céu e a terra, entre

de amor e justiça no mundo.
A solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, em 08 de
dezembro, e o encerramento do Ano
de São José, que se dará neste mesmo
dia, nos inspirem a viver o exemplo de
nossa mãe e também daquele que foi
o custódio de Jesus e Maria!
Um lembrete, irmãos e irmãs:
apesar de estarmos numa situação um
pouco mais confortável em relação
à pandemia, por conta do avanço da
vacinação e com a possibilidade de celebrarmos nossa fé em nossas Igrejas,
devemos, contudo nos lembrar – não
para gerar pânico ou pessimismo, mas
por amor à vida nossa e à do próximo,
– que ainda é necessário mantermos os
cuidados básicos para evitar a transmissão do vírus e impedir que haja
novas variantes que possam comprometer o que já conseguimos até aqui.
A prudência se faz necessária.
Que Deus, por intercessão de Nossa
Senhora da Penha e São José, abençoe
a todos vocês e suas famílias, console e
o divino e o humano. Deus tornase humano para que o homem
se torne divino. Nesse sentido
proclama o prefácio primeiro
de Natal: “Quando o vosso
Filho se fez homem, nova luz
da vossa glória brilhou para
nós, para que, vendo Deus com
nossos olhos, aprendêssemos a
amar o que não vemos”.
A eternidade penetrou no
tempo, para que o tempo pudesse
mergulhar na eternidade. Isso só
acontecerá se Cristo nascer em nós,
manifestando-se em nós, pela nossa
vida, nossas escolhas de vida, nossas
atitudes de coerência de vida entre o
que cremos e vivemos. Isso se dará de
várias maneiras: vivendo o espírito de
acolhimento, reconhecendo o Menino
de Belém, nosso Salvador, também na
pessoa dos demais, sejam quem forem,
participando dos sacramentos nas festividades de Natal, realizado em nós a
humilde atitude de serviço que Cristo
manifestou, assumindo a condição de
criatura, na atitude de pobreza interior
e, sobretudo, de perdão.
Toda a dimensão consumista que a
sociedade hodierna impõe, deve ser
deixada de lado. O mundo esqueceu o
mistério da salvação que se inicia no
Natal. Não se fala de Cristo, fala-se do
“espírito de Natal”, que não diz absolutamente nada, a não ser desculpa
para o lucro e a alienação, personificada num Papai Noel que foi colocado no

fortaleça os que perderam seus entes
queridos, anime os que estão tristes,
providencie o trabalho e o justo salário aos que estão desempregados ou
passando por dificuldades financeiras,
cure os enfermos, recompense os que
se dedicam aos doentes e aos que
sofrem, torne nossas famílias mais
unidas, e nos dê a Sua paz, que é
Jesus, o Deus-conosco!
Feliz e santo Natal do Senhor
para todos! E um abençoado ano
novo!
Pe. EDILSON DE SOUZA SILVA

Pároco da Basílica de Nossa
Senhora da Penha

lugar de Jesus Cristo. Este Natal pagão
vai contra todo o verdadeiro espírito
cristão dessa festa, que apontamos
acima e, portanto, deve ser evitado.
São Leão Magno dizia, em seu magnífico sermão de Natal, lido até hoje
no Ofício de Leituras da Igreja Latina:
“Agnosce, Christiane, dignitatem
tuam!” - reconhece, ó cristão, a tua
dignidade!, Pois o Verbo desceu do seio
da Trindade (sem deixar a divindade),
para que nós fossemos elevados. Não
podemos desprezar tão grande gesto
de amor, infinito, inigualável, que se
consumará no Calvário, pois o preço
do nosso resgate foi o Sangue Daquele
que veio se fazer carne por nosso amor.
Assim, seremos coerentes se soubermos deixar Cristo nascer em nós pela
caridade fraterna e cada qual poderá
descobrir como Cristo pode nascer em
nós no tempo do Natal, para que se
faça Natal em nossa vida.
ATÍLIO MONTEIRO JÚNIOR
Ministro da Palavra e do Batismo
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SANTA LUZIA – 13 de dezembro - A santa protetora dos olhos!
O nome Luzia significa “aquela que irradia a luz” vem do
latim “lux” que significa “luz”.
É considerada a protetora dos
olhos e de todas as profissões que
precisam de uma visão apurada
e padroeira dos oftalmologistas.
Santa Luzia é venerada como
Santa pela Igreja Católica e pela Igreja Ortodoxa. Sua festa é comemorada no dia 13 de dezembro, sendo
uma devoção bastante popular em
todo o mundo. No Brasil, em especial
no interior da região nordeste, muitas pessoas não trabalham neste dia
como forma de homenagear a Santa.
Santa Luzia nasceu no seio de
uma família rica e cristã, no final
do século III na cidade de Siracusa na Itália, devido a formação
recebida, a menina desenvolveu
uma determinação cristã tão
grande que, ainda em segredo se
consagrou a Jesus, oferecendo
sua virgindade perpétua. Após
a morte do pai, para sua total
tristeza, Luzia descobre que sua
mãe gostaria de vê-la casada com
um jovem de família muito rica e
além de tudo pagão.
Precisando avaliar a questão
do casamento e com a mãe gravemente adoecida, Santa Luzia
convida sua mãe para que reali-

zem uma peregrinação ao túmulo
de Santa Águeda, que morreu
mártir por não se converter aos
deuses romanos. Ela pede a
Deus que confirme
através da cura da
enfermidade de
sua mãe a resposta negativa para
seu casamento.
Durante o tempo
da oração Luzia
dormiu, e vivenciou um momento
místico com anjos
e a própria Santa Águeda, que
lhe disse: “Luzia,
minha irmã, por
que pedes a mim
uma coisa que tu
mesma podes conceder”?
Quando Luzia desperta do
sonho e vai ao encontro de sua
mãe constata que ela havia sido
curada. Tendo em seu coração a
resposta esperada, Luzia revela a
sua mãe que tinha feito um voto
de castidade a Jesus, e que iria
distribuir todos os seus bens aos
pobres. Ao retornar para sua casa
Luzia dá andamento ao desejo de
seu coração, com a certeza de que
se manterá virgem e consagrada a

Jesus, e vendendo todos os seus
bens distribui o dinheiro aos pobres. Essa atitude de Luzia gerou
uma grande revolta no jovem que
iria desposá-la.
Ele a denunciou
como cristã ao
governador romano. A partir
desse momento,
como Luzia não
cedesse a qualquer tentativa de
conversão aos falsos ídolos, o governante Diocleciano decide-se
pelo seu martírio.
Diante de todos Santa Luzia
professa sua fé
dizendo: “Sou a serva do Eterno
Deus, que disse: ‘Quando forem
levados diante dos reis e dos
príncipes, não se preocupem o que
devem dizer, porque não serão
vocês a falar, mas o Espírito Santo
falará por vocês”’.
O governador na tentativa de
humilhá-la, manda que a enviem
até uma casa de prostituição, mas
ninguém pode remover Luzia do
lugar, nem mesmo uma junta de
bois foi capaz de tal ação. Como

não foi capaz de tirá-la do lugar,
o governador mandou atear fogo
ao corpo da jovem. Quando o fogo
chegou ao seu corpo, Luzia rezou
a seguinte oração: “Senhor Deus,
Jesus Cristo meu Rei, não deixeis
que estas chamas me façam mal
algum.” As chamas daquele fogo
apenas causaram uma vermelhidão
no seu corpo. Após retirarem Luzia
do fogo os soldados a degolaram,
e mesmo morta ainda cometeram
uma das mais cruéis violências
contra a jovem. Arrancaram-lhe os
olhos e os entregaram num prato
ao governador, porém no local
dilacerado nasceram dois lindos
olhos, perfeitos e mais lindos do
que os primeiros.
Os cristãos daquele lugar recolheram o corpo da jovem e o sepultaram nas catacumbas de Roma
em 304 D.C. Que Santa Luzia possa
ser para nós verdadeiro exemplo
de vida, de olhar para o próximo,
de fidelidade para com Nosso Deus
e de coragem para enfrentar as
provações da nossa caminhada!
Oremos juntos a Santa Luzia
por todos nós!
Ó, Santa Luzia, que preferistes deixar que, os vossos olhos
fossem vazados e arrancados,
antes de negar a fé e conspurcar

vossa alma; e Deus, com um milagre extraordinário, vos devolveu
outros dois olhos sãos e perfeitos,
para recompensar vossa virtude e vossa fé, e vos constituiu
protetora contra as doenças dos
olhos, eu recorro a vós para que
protejais minhas vistas e cureis
a doença dos meus olhos.
Ó, Santa Luzia, conservai a
luz dos meus olhos para que eu
possa ver as belezas da criação.
Conservai também os olhos de
minha alma, a fé, pela qual posso conhecer o meu Deus, compreender os seus ensinamentos, reconhecer o seu amor para comigo
e nunca errar o caminho que me
conduzirá onde vós, Santa Luzia,
vos encontrais, em companhia
dos anjos e santos. Santa Luzia,
protegei meus olhos e conservai
minha fé. Amém!
Santa Luzia rogai por nós!
Fontes: https://formacao.cancaonova.com https://sioncuritiba.
com.br https://pt.wikipedia.org
https://arquisp.org.br/liturgia/
santo-do-dia https://www.vaticannews.va/pt/santo-do-dia

LYSANDRA PRISCILA
FERREIRA
Pastoral da Catequese –
Catequista

O BATISMO DO SENHOR
Encerrando o ciclo do Natal
tem-se a Festa do Batismo do
Senhor que marca o início da
vida pública de Jesus de Nazaré.
“Eu vi o Espírito descer do céu
como pomba, e repousar sobre
ele. E eu não o conhecia, mas
o que me mandou a batizar
com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o
Espírito, e sobre ele repousar,
esse é o que batiza com o
Espírito Santo.” (Jo 1 32,33)
João Batista anuncia a chegada do Messias (cf. Mc 1,7-8)
que é o prometido, o ungido
de Deus (cf. Lc 4,18). O povo
via em João um profeta, este,
por sua vez, prepara o caminho para o Senhor, pois sua
pregação de um batismo de
conversão abre caminho para
o povo acolher o verdadeiro
Batismo, como diz o profeta:
“depois de mim vem alguém
mais forte do que eu [...] Ele
os batizará com o Espírito
Santo e com o fogo” (Mt 3,11).

João prega o batismo de
conversão através do qual a
pessoa, pelo arrependimento,
é imersa na água simbolizando
a purificação para uma vida
nova, entregue à conversão,
por isso, quando Jesus entra
nas águas do Jordão para ser
batizado, o profeta não entende
sua atitude. Ele não precisa arrepender-se ou purificar-se. No
diálogo entre eles, o Batista se
recusa em batizá-lo, mas o Filho
de Deus diz: “Deixa estar por
enquanto [por agora], pois
assim convém cumprir toda a
justiça” (Mt 3,15). A justiça é
o cumprimento da vontade de
Deus em Jesus que pelo batismo
assume o jugo do juízo sobre
os pecadores. Nesse sentido,
o evento do Batismo do Senhor
nas águas do Rio Jordão está
intrinsicamente ligado a sua
encarnação, paixão, morte e
ressurreição, toda a sua missão
em libertar o homem do pecado
e da morte. Deus se encarna e

assume a condição humana, se
esvazia de si e rebaixa-se, se
oferecendo ao ser humano, serve e luta pela salvação de todos
(cf. Fl 2,8). Seu batismo não
vem da água, mas do Espírito
Santo (cf. At 1,5), é sinal da graça e do amor de Deus. Deixar-se
batizar também é um ato de humildade e testemunho para que
os homens façam como ele fez.
A partir do Batismo Jesus inicia sua vida pública, na missão
de pregar a boa notícia do Reino
de Deus. Na liturgia após essa
festa, que celebramos no domingo depois da Epifania do Senhor,
dá-se o inicio do Tempo Comum
que contempla a obra salvífica
de Deus na missão libertadora
de Jesus entre os homens.
Na comunidade cristã o Batismo é um Sacramento, ou seja,
sinal sensível da graça de Deus
na vida dos homens. É adesão e
porta de entrada que insere o
convertido ao Corpo de Cristo.
Exige a fé. O homem assumindo

o Batismo é recriado por Deus,
sai da condição de escravo e
passa a ser um homem novo. A
fé no Sacramento do Batismo é
a fé no próprio Cristo e no seu
mistério salvífico. Pelo ritual
do Batismo o homem é regenerado, a água é símbolo de
morte, morre para o pecado e
renasce para a vida em Cristo.
Assim como no dilúvio surge
uma “nova criação”, por Cristo
o homem é recriado, nasce de
novo para a vida eterna. O Batismo no Espírito Santo é sinal
de regeneração e de salvação,
não apenas de arrependimento,
mas de verdadeira morte para
o pecado e geração para uma
vida nova, é a Igreja que gera
novos filhos. Na liturgia o rito
batismal é a imersão do cristão
na Paixão-Morte e Ressurreição
de Cristo, liberto de todo o
pecado. A água é também símbolo de purificação, ela limpa e
purifica as sujeiras e impurezas,
pela água do Espírito o homem é

liberto das impurezas do pecado, purificado pelos méritos de
Cristo, pois no Batismo o cristão
é remido do pecado original.
O Batismo é sinal de vida
nova, portanto, o homem é
chamado a viver essa nova
vida em Cristo deixando as
coisas velhas, o pecado, para
viver a novidade do Evangelho.
Pe. RONALDO
FERNANDES VIEIRA
Vigário Paroquial da Basílica de Nossa Senhora da Penha
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“EU SOU A IMACULADA CONCEIÇÃO”
Todos os anos, no dia oito
de dezembro, a Igreja celebra
a festa da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. É uma
importante e solene festa que
deve nos levar a algumas reflexões sobre o seu significado.
Nossa Senhora foi concebida no
seio de sua mãe, Ana, pela graça
de Deus, sem a mancha do pecado
original. A mãe de Jesus, predestinada, desde os primórdios,
pelos desígnios de Deus, deveria
ser a criatura mais pura e “cheia
de graça” desde a concepção.
Oportuna e esclarecedora a
palavra do Papa Francisco, no
dia de sua comemoração do ano
passado: “A festa litúrgica de

hoje celebra uma das maravilhas da história da salvação: a
Imaculada Conceição da Virgem
Maria. Ela também foi salva
por Cristo, mas de uma forma
extraordinária, porque Deus
quis que desde o momento da
concepção a mãe de seu Filho
não fosse tocada pela miséria
do pecado. E assim Maria, durante toda sua vida terrena, foi
livre de qualquer mancha de pecado, foi a ‘cheia de graça’ (Lc
1,28), como o anjo a chamou,
e gozou de uma ação singular
do Espírito Santo, para que
pudesse manter sempre a sua
relação perfeita com o seu Filho
Jesus; de fato, foi a discípula

de Jesus: a Mãe e a discípula.
Mas o pecado não estava nela.”
A história da Igreja nos mostra
que os cristãos sempre tiveram
isso em conta, muito antes da
proclamação do dogma, pelo
Papa Pio IX, em 1854. A manifestação oficial da Igreja, por
meio da bula Ineffabilis Deus,
veio ao encontro daquilo que
os cristãos já admitiam e cujo
anúncio esperavam ansiosamente.
Em Lourdes, ao se manifestar
a Santa Bernadette Soubirous, na
gruta de Messabielle, a Senhora,
responde ao pedido da vidente,
afirmando: “Eu sou a Imaculada
Conceição”. Esta aparição se deu
quatro anos após a proclamação

do dogma, como que confirmando aos que ainda insistiam
em manter-se duvidosos, esta
verdade proclamada pelo papa.
Como denominamos “Nossa Senhora da Assunção” em
louvor à Assunção de Maria ao
céu, também incorporamos o
evento da Concepção Imaculada
a mais um título da mãe de Deus
e nossa, invocando-a “Nossa
Senhora da Conceição”. Assim,
os devotos aclamam a Rainha e
Padroeira do Brasil: “Nossa Senhora da Conceição Aparecida”.
A devoção à Imaculada Conceição é muito grande no mundo e no Brasil. Em nosso país
encontramos inúmeras paró-

derramando as flores no chão. No
tecido estava a imagem da Virgem
de Guadalupe como pode ser vista
hoje na Basílica. Todos os anos
milhares de fiéis
se dirigem à Igreja
para honrar a Mãe
do Verdadeiro Deus.
Em 1754 o Papa
Bento XIV declarou
Nossa Senhora de
Guadalupe, patrona
do que foi chamado
de Nova Espanha,
que correspondia à
América Central e
América do Norte,
e em 1910 o Papa Pio X a proclama Padroeira da América Latina.
As aparições de Maria sempre
causaram espanto e algumas vezes
descrenças, mas é inegável que
sempre ocorrem como um objetivo

específico: dar ao povo de Deus
esperança em tempos difíceis.
A voz de Maria não fala em seu
próprio nome. Como a primeira
discípula de Jesus,
ela sempre transmite uma mensagem
de seu Filho para
nós. Em Tepeyac, a
Guadalupana trouxe uma mensagem
de esperança aos
nativos que sofriam
com os conquistadores espanhóis.
Eram gente simples,
camponesa e que
eram vistos como inferiores pelos
colonizadores. Viam na fé em
Cristo uma esperança de salvação
e em Maria Santíssima a certeza
de que Deus é sobretudo Amor. As
feições indígenas da Guadalupana

TUA MISSA DO DOMINGO, TEU TRABALHO DA SEMANA
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que provoca admiração. O que
acontece na transubstanciação do
pão e do vinho no Corpo e Sangue
do Senhor é um Mysterium do poder
e da ação de Deus. Como na criação
Deus disse: “Faça-se e assim se
fez!”. A diferença com relação ao
poder criador de Deus está em que na
Eucaristia não vemos o que se passa, mas acreditamos. Por isso é que
imediatamente a estas palavras segue-se a aclamação que as sintetiza:
“Mysterium fidei” – Mistério da fé.
Mas o relato da ceia também
tem uma dimensão terrena, humana: constitui aquilo que de
mais belo já foi expresso pela
palavra humana. E aqui, se harmoniza com a definição que a
antiga filosofia nos dava a respeito
do belo: “Pulchrum est splendor ordinis”, ou seja, o belo é o

“LA GUADALUPANA”
“La Guadalupana” é um hino
que os mexicanos cantam carinhosamente em louvor a Nossa Senhora de Guadalupe e começa assim:
“Desde el cielo una hermosa
mañana / Desde el cielo una
hermosa mañana / La Guadalupana / La Guadalupana, la
Guadalupana bajó al Tepeyac / La
Guadalupana / La Guadalupana,
la Guadalupana bajó al Tepeyac”
Estes versos do hino lembram
a primeira aparição de Maria a
Juan Diego, camponês nativo
mexicano, na manhã do dia 9 de
dezembro de 1531 no sopé do
monte Tepeyac ao norte da Cidade do México. Maria apresenta-se
morena e com traços indígenas.
Falando no idioma nativo de Juan

A reflexão de hoje é focada
no relato da ceia, onde temos,
por mandato do Senhor, a cada
Santa Missa, a renovação do seu
sacrifício salvífico. “Tomai todos
e comei, isto é o meu corpo”,
“Tomai todos e bebei, este é
o cálice do meu Sangue”. Estas
palavras do relato da instituição
da Eucaristia na última ceia não
são palavras de consagração no
sentido de que aí se verificaria
um processo químico, biológico,
atômico-físico ou, de qualquer
maneira, natural. Pelo contrário,
a realidade, a veracidade e a
essencialidade da consagração
(transubstanciação) se situa no

Diego, o nahuatl, identifica-se de
pronto como “Mãe do Verdadeiro
Deus” e pede que ali se construa
uma Igreja em sua honra. Foram
4 aparições ao camponês e uma a
seu tio, porém as autoridades não
estavam convencidas da veracidade dos fatos relatados. Afinal, não
era Juan Diego um índio? Assim, o
arcebispo pede que Juan Diego volte ao monte Tepeyac e peça uma
prova da identidade da mulher
que lhe aparecia. Maria instruiu o
camponês a colher flores do cume
do monte que não cresceriam normalmente naquela época do ano.
Juan Diego obedece e a Virgem
organizou as flores no manto dele,
e quando Juan Diego chegou ao
palácio do bispo, abriu seu manto

plano das realidades espirituais.
“Deus falou e assim se fez”. Assim
se fez, mesmo que nossos sentidos
não percebam mudança alguma. E
assim e, tanto em relação à nossa
fé, como em relação aos fatos do
Espírito que ele confessa. Dizia São
Tomás de Aquino: “O que Deus Filho
nos disse eu o abraço pela fé”.
Do mesmo modo, as palavras do relato da instituição da
Eucaristia não são palavras da
consagração no sentido de que
há, por exemplo, um “Menino
Jesus” escondido no interior do
pão. Muitas vezes ao longo da história, a iconografia representou
sob formas piedosas, imagens que

em nada corresponde à realidade
sobrenatural do Santíssimo Sacramento. O que precisamos saber e
crer é que o pão, após as palavras
da consagração é e permanece
sempre o Corpo de Cristo, mesmo depois de terminada a Missa,
mesmo quando não haja ninguém
disposto a recebê-lo. As palavras
da consagração não são palavras
mágicas, no sentido do milagre no
plano da ordem material. Quando
Lázaro sai do sepulcro, realiza-se
um verdadeiro milagre, isto é:
as leis da natureza são suspensas
para este caso e para esta ocasião. Na consagração, certamente
não ocorre um portento, vê-se algo

quias e dioceses que a homenageiam, tendo-a como padroeira.
Lembremo-nos, também nós,
de invocá-la no dia de sua festa,
mas não deixemos de elevar
sempre a nossa prece: “Ó Maria,
concebida sem pecado, rogai
por nós que recorremos a vós”.
IDEOVALDO RIBEIRO
de ALMEIDA
PASCOM
lembram a todos os povos do
continente americano o quanto
Deus está presente em toda a
humanidade. Cristo se imolou para
que todos tenham vida nos quatro
cantos da Terra, sem importar a
cor de sua pele ou sua condição
social. Nas feições da Guadalupana
Jesus nos convida a olhar para os
mais necessitados, aqueles para
quem devemos também levar
uma mensagem de esperança.
Isto é feito não só com palavras,
mas com atitudes de partilha no
nosso dia-a-dia. Cada um de nós
tem algo a repartir, seja materialmente, seja doando nosso
tempo e atenção a quem quer
esteja ao nosso lado como fez e
disse Maria a Juan Diego: “Não
estou aqui, que sou sua mãe?”
DÉCIO GOMES SCARAVELLI

esplendor da ordem. Mas implica,
também, para o celebrante, que
dentro dele haja paz, ordem, interioridade, fé, alegria, bem como
para os membros da assembleia
litúrgica que celebra conscientemente o Mistério da fé.
Que Maria, Senhora da Penha,
Virgem Oferente sem igual, nos ajude a cada vez mais participar frutuosamente dos santos mistérios.
ATÍLIO MONTEIRO JÚNIOR
Ministro da Palavra e
do Batismo
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FRUTIFICARÁ UM REBENTO DO TRONCO DE JESSÉ. REPOUSARÁ SOBRE ELE O ESPÍRITO DO SENHOR: DE SABEDORIA;
ENTENDIMENTO; CONSELHO; FORTALEZA, CONHECIMENTO E DE TEMOR DO SENHOR. (Is 11,1~16)
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A SOLENIDADE DA EPIFANIA DO SENHOR
O ano litúrgico vem nos revelar todo o mistério de Cristo,
celebrado pela santa Igreja,
através dos desdobramentos
dos diversos aspectos do mistério pascal. Apresentam-se
nesses ciclos as festas da
Anunciação, Natal e Epifania.
Dentro do mistério do Natal, Jesus nasceu na humildade
de um estábulo, em uma família pobre e colocado em uma
manjedoura. As primeiras testemunhas sobre seu nascimento foram os pastores, quando
o anjo apareceu e anunciou:
“Nasceu-vos hoje um salvador, que é o Cristo-Senhor, na
cidade de Davi. Isto vos servirá de sinal: encontrareis
um recém-nascido envolto
em faixas deitado numa
manjedoura” (Lc 2.11-12).
Iniciava-se assim a caminhada
para o encontro de Jesus, através de suas manifestações que
se realizam progressivamente
aos pastores, aos magos, a
João Batista e aos discípulos

(cf. CIC §486).
Ao celebrarmos a Epifania do
Senhor, a solenidade nos recorda
a adoração dos três Reis Magos
a Jesus, estes, vindos de lugares
diferentes do oriente e que não
pertenciam ao reino dos judeus.
São eles, Melquior, cujo nome
quer dizer “Rei é luz”, veio
de Ur; na Caldeia, Gaspar, cujo
nome quer dizer “aquele que
Vem ver”, veio do mar Cáspio
e, Baltazar, cujo nome quer
dizer “Deus proteja o Rei”,
veio do Golfo Pérsico, representante das religiões pagãs.
Quando conheceram pela visão da estrela que tinha nascido
o Rei dos judeus, mesmo parecendo que não seria conveniente
que viesse adorá-lo, pois não
se anuncia um rei estrangeiro
enquanto vive o próprio rei.
Ora, Herodes reinava sob os
judeus. Todavia, não hesitaram
em ir adorá-lo, pois sentiam um
chamado especial através de um
sinal no céu que se deslocava do
Oriente: “A Estrela”. A estrela

que os orientou ao lugar em que
o Deus-Menino se encontrava
com sua mãe a Virgem Maria,
conduzindo-os à cidade de Belém
na qual Cristo nascera. A estrela
reluzente, às vezes aparecia
e, outras, se ocultava e, assim
que chegaram em Jerusalém,
não havia sinal. Foi por vontade
divina que os magos, quando
perderam de vista a estrela,
levados pelo sentido humano, se
dirigiram a Jerusalém, buscando
na cidade real o rei que nascera,
perguntando: “Onde está o rei
dos judeus recém-nascido”?
(Mt. 2,2). Isto ocorreu para que
o nascimento fosse anunciado
publicamente em primeiro lugar
em Jerusalém, segundo o que
diz Isaías: “De Sião sairá a lei
e de Jerusalém a palavra do
Senhor” (Is 2,3).
E, segundo São Tomás de
Aquino, para que o cuidado
dos magos, vindos de tão longe, condenasse a preguiça dos
judeus que estavam tão perto,
pois os magos creram e partiram

em busca, enquanto
os judeus, mesmo
indicando o caminho do nascimento
de Cristo, como os
doutores, são como as pedras
miliárias, que mostram o caminho, mas não caminham.
Como dito, os magos são as
primícias dos pagãos a crerem
em Cristo. Neles apareceram,
ato ou sinal de algo que está
para acontecer a Fé e a Devoção dos Pagãos vindos a Cristo
de lugares remotos.
E segundo Agostinho: “Eles
mesmo anunciam o nascimento de Cristo e perguntam
pelo lugar, creem e buscam,
como para significar os que
caminham na fé, e desejam
a visão”.
Encerramos com as palavras do Papa Francisco em sua
Homilia da Santa Missa da Solenidade da Epifania do Senhor,
janeiro/2021: “viagem implica
sempre uma transformação,
uma mudança. [...] A pessoa,

depois duma viagem, já não
fica como antes; há sempre
algo de novo em quem viajou: os seus conhecimentos
alargaram-se, viu pessoas
e coisas novas, sentiu fortalecer-se a vontade ao
enfrentar as dificuldades e
os riscos do trajeto. Não se
chega a adorar o Senhor sem
antes passar pelo amadurecimento interior que nos dá
o pôr-se a caminho”.
FONTE: https://sumateologica.wordpress.
com/2010/12/24/tomas-responde-foi-conveniente-que-os
-magos-viessem-adorar-e-venerar-a-cristo/ e https://presbiteros.arautos.org/2014/01/

ARNALDO AUGUSTO
RIBEIRO
Equipe de Liturgia

SANTO ESTÊVÃO, O PRIMEIRO MÁRTIR DA IGREJA
No dia 26 de dezembro celebra-se Santo Estevão mártir. O
martírio é uma morte em consequência de adesão a uma causa. O
motivo do martírio de Santo Estêvão foi sua aderência ao mantado
de Jesus: “Ide por todo o mundo
e anunciai o Evangelho a todas
as criaturas...” (cf. Mc 16,15).
Nos Atos dos Apóstolos, capítulo
sétimo em diante, relata que ele,
cheio do Espírito Santo, anunciava
a Boa Nova ao povo que se apaixonava por aquilo que Estêvão dizia
sobre Jesus Cristo. Alguns membros do sinédrio tentaram refutar
a pregação de Estêvão, mas não
conseguiram, pois ele estava imbuído do Espírito Santo que falava
por meio dele. Então decidiram
testemunhar falsamente contra o
diácono, junto ao sinédrio e aos
anciões do povo, dizendo que ele
estava blasfemando contra a lei
mosaica e o templo, que para o
judaísmo, eram duas coisas sagradas. No entanto, no ano 70 d.C., o
templo de Jerusalém é destruído
pelos romanos, gerando uma crise
no judaísmo que, por volta do ano

90 d.C., passa por uma reforma
institucional, deixando de lado
a figura do Sumo Sacerdote e
ascendendo a figura do rabino
(mestre da lei).
Ao ser levado para o sinédrio
(tribunal religioso), Estêvão é
interrogado sobre a blasfêmia
contra o templo construído pelo
rei Salomão. Sua resposta não
agrada o Sumo Sacerdote. “O
Altíssimo não habita em lugares
feitos por mãos humanas. Como
diz o profeta Isaias: O céu é meu
trono e a terra, o escabelo de
meus pés. Que casa me edificareis diz o Senhor ou qual será
o lugar de meu repouso? Acaso
não foi minha mão que fez todas
essas coisas?” (cf. Atos 7,48-50).
Jesus também fez grandes
críticas ao templo, pois era um
lugar de exclusão e comércio e
o Deus dos pobres, dos humildes
e pequenos não poderia habitar
aquele lugar, por isso Ele se apresenta como o Novo Templo.
Estêvão é um dos setes primeiros diáconos da Igreja primitiva. Com o crescimento dos

discípulos de Jesus houve um
pequeno choque cultural entre os
cristãos-hebreus e os cristãos-helenistas. Os cristãos- hebreus são
os seguidores de Cristo que ainda
estavam presos à lei mosaica e ao
templo, os helenistas são frutos
de um judaísmo da diáspora que
estavam mais abertos a proposta
de Jesus. Quando esses dois grupos se encontram surge a primeira
confusão entre os seguidores de
Cristo, pois os Cristãos de origem
hebraica não queriam assistir às
viúvas de origem grega. Para resolver o conflito que gerou uma divisão na comunidade de Cristo, os
Apóstolos pedem para os cristãos
de origem grega que escolham
sete homens de boa reputação e
assim foram escolhidos: Estêvão,
Felipe, Prócoro, Nicanor, Tímon,
Pármenas e Nicolau. Depois da
escolha do povo, os apóstolos
oraram e lhes impuseram as mãos,
realizando assim a primeira ordenação diaconal da Igreja.
O Papa Francisco afirma que
o diaconato é uma vocação específica, uma vocação familiar que

recorda o serviço. O serviço como
um dos dons característicos do
povo de Deus. O diácono é guardião do serviço na Igreja: guardião
no serviço da Palavra, no serviço
ao altar e no serviço aos Pobres.
Santo Estêvão é santo e mártir da Igreja, porque soube ser
guardião dos serviços na comunidade nascente, não teve medo
de anunciar a Boa Nova de Cristo
e guardar os ensinamentos do
Mestre. Guardou e anunciou as
palavras de Jesus até a morte
como nos relata Lucas nos Atos
dos Apóstolos: “Estêvão, cheio
do Espírito Santo, olhou para
o céu e viu a glória de Deus e
Jesus, de pé, à direita de Deus”
(cf. Atos 7, 55) e enquanto estava
sendo apedrejado pelos judeus,
ele pede que Jesus o acolha em
seu Reino e perdoe seus malfeitores. Que ao celebrar a festa do
martírio de Santo Estêvão no dia 26
de dezembro, possamos nos converter a uma diaconia verdadeira,
servindo e doando-nos ao serviço
à Igreja de Jesus, com amor,
anunciando o Evangelho de Jesus

Cristo com a vida, assim como fez
Santo Estêvão, sendo guardiões da
Palavra, da Mesa Eucarística e dos
pequeninos de Jesus, para que um
dia, assim como Estêvão, possamos
contemplar a plenitude da glória
de Deus em nossa vida. Que Deus
nos sustente nesse bom proposito.
Diácono ROBSON de
ALMEIDA MATOS
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12º ENCONTRO DOS MINISTROS NÃO ORDENADOS
No dia 21 de novembro,
Solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo, aconteceu, na Basílica de Nossa
Senhora da Penha às 15h00,
o 12º Encontro Diocesano de
Ministros Não Ordenados. A
celebração foi presidida pelo
nosso bispo diocesano, Dom
Manuel Parrado Carral e organizada pela Equipe Diocesana
de Ministérios, coordenada
pelo Pe. Eduardo Nery Nunes, pároco da Paróquia de

Santo Antônio da Vila Ré.
O encontro homenageou
profissionais que durante a
pandemia, não deixaram sua
missão e enfrentaram corajosamente os perigos nesse
período difícil: enfermeiros,
médicos, cientistas, professores, capelães, garis, profissionais do transporte coletivo, bombeiros, policiais
militares, civis e da GCM.
Nossa diocese entregou uma
orquídea, como gesto de gra-

tidão a cada um dos representantes destas categorias.
Após a proclamação do
Evangelho, Dom Manuel fez
uma reflexão onde enfatizou
as dificuldades que os ministros(as) enfrentaram durante
a pandemia, incentivando-os a
permanecerem fiéis à missão,
dizendo: “O mais importante
não é que fazemos para Deus,
mas sim o que Ele faz por
nós, com seu amor gratuito”.
Em seguida foi exposto o

Santíssimo Sacramento para
um breve momento de adoração e a bênção solene.
A celebração se encerrou
com um grupo de crianças
representando as Regiões
Episcopais entregando um
presente pelos 75 anos de
nosso bispo diocesano acontecido no dia 29 de setembro
pp.. Após a homenagem ele
enfatizou que por motivos de
saúde e por ter alcançado a
idade de 75 anos, entregou sua

carta de renúncia ao Vaticano
e que, provavelmente, no
encontro de 2022, nossa diocese já terá um novo pastor.
Desde já nosso muito obrigado Dom Manuel. Louvamos a
Deus, Nossa Senhora da Penha
e São Miguel Arcanjo pelo seu
testemunho. E que Deus o fortaleça no futuro, como bispo
emérito de nossa Diocese.
ROBERTO A. de OLIVEIRA
Pastoral da Acolhida

COMEMORAÇÃO DE TODOS OS FIÉIS DEFUNTOS
No dia 2 de novembro celebramos de modo especial a
memória dos nossos irmãos já
falecidos, rogando a Deus por
eles. Os fiéis compareceram
em grande número nas três
missas do dia em memória de
seus falecidos.

A liturgia realça a ressurreição e a vida, tendo como
referência a própria ressurreição de Cristo. Por isso Santo
Agostinho nos recomenda:
“Saudade sim, tristeza não”.
Se Deus ressuscitou Jesus, diz
Paulo, então “Ele também

ressuscitará a todos nós.”
(1 Cor 6,14) “Se o Espírito
daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita
em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os
mortos dará vida também
aos vossos corpos mortais.”

(Rm 8,11). Jesus disse a Marta:
“Eu sou a ressurreição e a vida.
Quem crê em mim, ainda que
morra, viverá. E todo aquele que
vive e crê em mim, não morrerá
jamais”. (Jo 11,25-26) Embora
sintamos a morte de alguém,
acreditamos na vida eterna.

Esta é nossa esperança cristã,
ir ao encontro de Jesus. “Você
crê nisso?” (Jo 11,27).
FONTE: https://ssvpbrasil.
org.br/reflexao-para-este-diade-finados/

ROBERTO A. de OLIVEIRA
Terço dos Homens
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EIS QUE EM SONHO LHE APARECEU UM ANJO DO SENHOR, DIZENDO: JOSÉ, FILHO DE DAVI, NÃO TEMAS RECEBER A MARIA
TUA MULHER, PORQUE O QUE NELA ESTÁ GERADO É DO ESPÍRITO SANTO. (Mt 1,18~25)
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PASTORAL DO DIZIMO
Sua contribuição pode ser feita de segunda à sábado na secretaria da Basílica nas missas de domingo
ou através de depósito ou transferência bancária

Banco Santander

Agência: 2196 – C/C: 13000175-9
Mitra Diocesana de | São Miguel Paulista
CNPJ: 61.378.741/0003-67

A SAGRADA FAMÍLIA DE NAZARÉ É UM MODELO PARA TODAS AS FAMÍLIAS CRISTÃS, POIS NELA DEUS ESTÁ SEMPRE
NO CENTRO DE SUAS DECISÕES E OCUPA SEMPRE O PRIMEIRO LUGAR DE TUDO. (obs. * pág. 16)
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CAMPANHA DE EVANGELIZAÇÃO 2021 - “Ide, sem medo, para servir”
Caríssimos irmãos e irmãs em
29 de julho deste ano a CNBB lançou a Campanha de Evangelização
para 2021, com o Lema “Ide, sem
medo, para servir”.
O Papa Francisco na sua Exortação Apostólica Evangelii Gaudium diz: “Evangelizar é tornar
o Reino de Deus presente no
mundo” (EG 176) e também
afirma que “no próprio coração
do Evangelho, aparecem a vida
comunitária e o compromisso
com os outros” (EG 177). Sendo
assim, nós cristãos devemos ir ao
encontro de cada pessoa, escutar
sua voz, partilhar a vida, inserirse em sua realidade e proclamar
que o Reino de Deus está próximo
e que há esperança diante das
tristezas e angustias. A missão
de proclamar o Evangelho é elemento fundante da Igreja, a Boa
Nova de Jesus deve ser anunciada
a todos os povos, este anúncio
é uma ordem dada pelo próprio

Cristo (cf. Mc 16,15), portanto,
não é opcional, é um dever de
todo o batizado.
Nos dias de hoje, principalmente, em meio a essa pandemia,
muitos obstáculos são colocada a
frente dessa missão da Igreja, e um
deles é a própria falta de interesse
de muitos em assumir compromissos e responsabilidades com o
Evangelho de Jesus, além disso,
vivemos num contexto em que a
sociedade caminha como se Deus
não existisse, por isso, a fé parece
estar se “esfriando”. Todavia,
somos firmes na esperança de que,
apesar das adversidades, sempre
haverá anunciadores da Palavra de
Deus pela força do Espírito Santo
que impulsiona a Igreja na missão
de levar a boa nova a todos.
A evangelização começa em
uma pregação explicita, mas
também, por sentimentos legítimos e por um vivo testemunho de
vida cristã, não pode ser um ato

TEMPO DO ADVENTO
Uma luz surgiu, “o povo
que andava nas trevas viu
uma grande luz” (Is 9,11).
Esta é a tônica do Advento:
a esperança na luz que vence
a treva, a espera jubilosa do
Salvador. E esta esperança escatológica, longe de nos afastar da realidade, faz-nos ver a
necessidade do “mundo novo”,
da libertação do pecado que
gera tantos males, injustiça
e morte. A Boa Nova é que “o
Verbo se fez carne e habitou
entre nós” (Jo 1,14). Montando a sua tenda em nosso meio,
tomando parte em nossas
dores e alegrias, Ele veio nos
ensinar o caminho e dar-nos
vida nova e nova esperança:
“Levantai a vossa cabeça e
olhai, pois a vossa redenção
se aproxima!” (Lc 21,28). O
Advento nos prepara para a
celebração do Natal do Senhor,
o Mistério de sua Encarnação.
Contexto histórico do
Advento: Encontramos os primeiros indícios de um tempo
de preparação para o Natal,
não na liturgia romana, mas
na Espanha e, sobretudo, na
Gália. Nos meados do século V,

na cidade de Ravena, inicia-se
o tempo do advento, cuja preocupação era o nascimento de
Cristo. Em Roma só se observam
os primeiros indícios de uma
liturgia do advento em meados
do século VI, e isto no contexto
das têmporas de inverno, cujas
missas contêm ideias ligadas
ao advento. Uma solução que
aponta o caminho certo dá-se
com Gregório Magno (590-640),
cujo sacramentário, conservado
em Roma, traz quatro missas
dominicais e três das têmporas,
com características do tempo
do advento. Há ainda a contribuição dos monges irlandeses,
entre os quais destaca-se Columbano, o jovem (530-615),
estes davam ênfase na figura
do Senhor que viria como juiz e
na penitência como preparação
necessária para o juízo final, daí
que alguma coisa deste caráter
penitencial passou da Gália para
a liturgia romana do Advento no
século XII como, por exemplo,
a omissão do Glória e o uso de
paramentos roxos. Contudo,
Roma nunca abandonou o Aleluia
jubiloso, pois na sua liturgia
jamais considerou o Advento

isolado, individual, privado, mas
sempre comunitário. A Igreja no
Brasil e no mundo nos chama a
viver essa comunhão como servidores do amor de Deus e dos
irmãos e irmãs.
A ação evangelizadora deve
criar, promover e fortalecer as
Comunidades Eclesiais Missionárias. Formadas por discípulos missionários que, à luz da evangélica
opção preferencial pelos pobres,
cuidam do anúncio da Palavra,
da espiritualidade, dos pobres e
da casa comum. Nesse sentido,
o centro da ação missionária é a
caridade, a mensagem de Cristo
deve atingir a todas as parcelas
da humanidade, sem distinção.
Hoje somos chamados a ser
instrumentos de libertação e promoção das pessoas, principalmente daquelas que se encontram à
margem da sociedade. O anúncio
do Evangelho se faz sempre no
encontro com diversos “outros”,

ou seja, na inclusão.
A Campanha para a Evangelização teve início com a
Solenidade de Cristo Rei, no
dia 21 de novembro de 2021,
e se estende ao longo do
tempo do Advento. Momento
em que começamos a trilhar
o caminho de um novo ano
litúrgico na vida da Igreja. No dia
28 de novembro de 2021, damos
início a este caminho espiritual de
vivência e celebração do mistério
da feliz espera, de vigilância e de
preparação para a vinda do Senhor.
A CNBB convoca a Igreja no
Brasil para uma colaboração que
deve repercutir em cada comunidade por meio de um gesto
concreto: a coleta para a Evangelização, realizada todos os anos no
3º Domingo do Advento que, em
2021, será no fim de semana dos
dias 11 e 12 de dezembro.
Participe! “Ide, sem medo,
para servir”. Na feliz espera

como tempo de penitência
propriamente dito (o Código
de Direito Canônico de 1917/8
não obrigava mais a jejuar no
Advento). No que concerne à
duração cronológica do Advento, a proposta romana de quatro
domingos só se impôs depois
de várias hesitações. A regra
de iniciar o Advento ao menos
tardar em 27 de novembro e o
mais tardar em 3 de dezembro
foi mantida na reforma do missal. O Advento se inicia com as
primeiras vésperas do domingo
que cai no dia 30 de novembro
ou no domingo que lhe fica mais
próximo. Não se pode, contudo,
suprimir mais o quarto domingo,
quando este cai no dia 24 de
dezembro.
A espiritualidade do Advento,
tempo de esperança: O Advento
é o tempo em que, junto com
o Natal, se celebra a vinda de
Cristo. Ele tem um caráter dual,
isto é, preparação para o Natal
(primeira vinda do Filho de
Deus) e tempo para recordar a
segunda vinda de Cristo no fim
dos tempos.
Toda a liturgia do Advento
foi concebida para despertar
esperança, anseio e alegre
expectativa. Ela possui um ca-

ráter escatológico, sobretudo
no primeiro período que vai do
primeiro domingo do Advento
até o dia 16 de dezembro. A
preparação imediata para o
Natal e o caráter de expectativa
se dá no segundo período que
vai do dia 17 de dezembro até
a véspera de Natal.
O caráter do Advento não é
apenas litúrgico, mas também
espiritual e moral, com ênfase
na conversão e na vida nova. A
tônica não é penitencial como
na Quaresma, mas reveste-se de
uma expectativa alegre e jubilosa. São João Batista, lembrado
especialmente neste tempo,
prega a conversão e se alegra ao
reconhecer o Cristo, assim como
Isaías, lido nas missas, fala da
paz, da alegria e da segurança
da era messiânica (Is 2, 1-5).
São Bernardo distinguia três
vindas de Cristo: a primeira no
nascimento, a segunda na Parusia e a espiritual (no coração
daquele que crê). Esta última
ocorre no presente e nos conduz da primeira (Natal) para
a última vinda (Parusia). Todo
primeiro domingo do Advento,
que marca o início de um novo
Ano Litúrgico, trata da segunda
vinda de Cristo. O Reino ainda

do Senhor que vem, é tempo de
cuidar da Evangelização!
Para saber mais sobre a campanha acesse o site:
https://www.cnbb.org.br/
wp-content/uploads/2021/09/
Texto-base-da-Campanha-Para
-Evangelizacao-2021.pdf
Ide, a serviço da caridade! /
Ide, a serviço da comunidade! /
Ide, a serviço da Palavra! / Ide!
Ide, sem medo de servir!
HERALDO MARTINS DA SILVA
Membro da Pastoral do Batismo, Liturgia e Min. Ext. da
Sagrada Comunhão

não se concluiu; o mundo já
foi redimido e continua sendo,
pois a obra de Cristo continua:
“Levantai a vossa cabeça e
olhai, pois a vossa redenção
se aproxima” (Lc 21, 28); “Vigiai e orai, pois não sabeis o
dia nem a hora” (Mt 25,31).
Maria no Advento: O mês
de dezembro é muito mais
mariano que o mês de maio,
liturgicamente falando. O Sim
de Maria e o Mistério da Encarnação se entrelaçam, embora
o seu papel na manifestação
do plano de Deus esteja subordinado ao seu Filho. Todas as
festas marianas, celebradas ao
longo do ano estão interligadas
com o seu papel de especial
cooperadora de Deus no plano
de salvação da Humanidade,
por meio de Jesus, seu Filho.
Pe. EDILSON de
SOUZA SILVA
Pároco da Basílica de
Nossa Senhora da Penha
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FAMÍLIA É A IGREJA DOMÉSTICA, ONDE AS CRIANÇAS APRENDEM OS PRINCÍPIOS DA FÉ NO DIA A DIA E ESPOSOS BUSCAM A
SUA SANTIFICAÇÃO E A REALIZAÇÃO DE SUA VOCAÇÃO MATRIMONIAL. (obs. * pág. 16)
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NOS CAMINHOS DE MARIA

SANTA MARIA, “A Virgem que sabe ouvir”
Iniciamos o ano novo civil
celebrando uma Solenidade de
Nossa Senhora: Santa Maria
Mãe de Deus – Theotokos.
Dentro da dinâmica da oitava do Natal, prolongando as
alegrias e as reflexões do mistério da Encarnação do Verbo
que estava em Deus e se fez
Homem. O Dia Santo de Guarda de 1º de Janeiro evoca a
maternidade divina da Virgem
Maria, dogma definido em 431
a partir do Concílio de Éfeso. A
arte cristã não cessa de transmitir essa verdade. Veja-se a
imagem da Virgem da Penha
no altar da Basílica: é a Mãe
Maria, Virgem Silenciosa e da
Escuta, carregando o Deus feito criança nesta nossa terra!

Como em todo dogma mariano, a centralidade daquilo
que professamos está em
Jesus Cristo e não na pessoa
de Maria Santíssima. Afirmarse que Maria é Mãe de Deus é
professar que Jesus, humano
como nós menos no pecado, é
Deus e Senhor.
Ao iniciamos o ano novo
rendemos graças ao Pai por seu
amor pela humanidade manifesto na encarnação de seu Filho no seio de Maria. Como aos
pastores na gruta de Belém,
Maria apresenta-nos o Filho
Amado, revela-nos a Verdade
eterna. Àqueles pequenos do
povo, o Deus-conosco dignouse manifestar em primeiro
lugar. Aos pobres, humildes,

excluídos e oprimidos deste
mundo o Libertador revela,
pois, sua predileção.
Conforta-nos saber que o
Deus Menino espera por nós,
apesar de nossa pobre e pecadora humanidade. Aguarda-nos
no colo de Maria, cujas mãos
maternais não demoram a nos
aproximar de seu Filho bendito.
Na cena da visita dos pastores ao presépio de Belém,
Maria é a Mulher da escuta
e do silêncio, que guardava
tudo em seu coração (cf. Lc
2,16-21). Lembramo-nos dos
versos da canção que intitula
estes escritos. O episódio da
visita dos pastores é narrado
pelo Evangelho da Solenidade
de 1º de janeiro. Como a Se-

nhora, colocamo-nos atentos
e disponíveis às realidades
que nos são reveladas e apontadas pelo Criador. No mundo
marcado por preconceitos,
opressões, enfermidades e
dores causadas pelo egoísmo
e pela ganância de poderes
opressores, aprendemos a
reconhecer a voz divina que
conclama a humanidade a
uma vida nova. Desejamos,
assim, mais que um ano novo,
um mundo novo, de justiça e
paz, sem pandemia, sem guerras, sem o desrespeito à Casa
Comum, sem exploração, sem
fake news, sem intolerâncias
e desrespeito.
Com o papa Francisco, dirijamos nossa prece filial a Santa

Maria, a Mãe de Deus e nossa:
“Santa Mãe de Deus, nós Vos
consagramos o novo ano. Vós
que sabeis guardar no coração, cuidai de nós. Abençoai
o nosso tempo e ensinai-nos
a encontrar tempo para
Deus e para os outros. Com
alegria e confiança, nós Vos
aclamamos: Santa Mãe de
Deus! Assim seja!” (Homilia
do dia 1º de janeiro de 2021).
LEONARDO CAETANO de
ALMEIDA
Pastoral da Comunicação
e Associado da Academia Marial de Aparecida

ORDENAÇÃO DIACONAL
Na manhã do dia 27 de novembro, na Basílica de Nossa
Senhora da Penha, Dom Manuel
Parrado Carral, bispo diocesano, presidiu a celebração
eucarística na qual foram ordenados diáconos, os seminaristas Renan Costa Silva e Robson
de Almeida Matos. A missa foi

concelebrada pelo nosso bispo
emérito, Dom Fernando Legal,
SDB, e por diversos padres da
nossa Diocese, e contou com a
participação dos seminaristas,
religiosos e religiosas, e grande
número de fiéis das paróquias
por onde os seminaristas passaram enquanto estavam em

formação. Os lemas escolhidos,
pelos agora ordenados, foram:
“Tende em vós os mesmos
sentimentos que havia em
Cristo Jesus” (Fl 2,5), do Diácono Renan; e “Somos servos
inúteis, fizemos apenas o que
devíamos fazer” (Lc 17,10),
do Diácono Robson. Em sua

homilia, Dom Manuel refletiu
brevemente acerca da missão dos diáconos, e finalizou
exortando-os a viver em comunhão com a Igreja particular,
agradecendo, também, aos
familiares dos ordenados por
doarem os seus filhos para a
Igreja. Rezemos por estes nos-

sos irmãos e pela nova missão
que abraçaram.
FONTE: https://www.diocesesaomiguel.org.br/

IMAGENS: MARIA
RITA SALETTI
Pastoral da Acolhida
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TORNANDO-SE HOMEM, JESUS COM SEUS PAIS, EXPERIMENTA EM SEU PRÓPRIO SER TODAS AS DORES E OS SOFRIMENTOS,
OS DRAMAS E AS ESPERANÇAS QUE ACOMPANHAM A VIDA DE UMA FAMÍLIA. (obs. * pág. 16)
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AGENDA PAROQUIAL de
DEZEMBRO e JANEIRO
DEVIDO A SITUAÇÃO DA PANDEMIA SOLICITAMOS QUE CONFIRMEM
OS EVENTOS ABAIXO COM A SECRETARIA

04/dez Batizados na Basílica, às 09h00.
08/dez Missas da Solenidade da Imaculada Conceição de
Nossa Senhora e encerramento do Ano de São
José às 7h30; 15h e 19h30, na Basílica.
18/dez Batizados na Basílica, às 09h00.
24/dez Missa da véspera de Natal às 20h00, na Basílica.
25/dez Missas de Natal do Senhor às 8h00; 10h30 e
18h00, na Basílica.
31/dez Missa da véspera de Ano Novo às 20h00, na Basílica.
01/jan Missas de Maria, Mãe de Deus às 8h00; 10h30
e 18h00, na Basílica.
08/jan Missas em louvor à NOSSA SENHORA DA PENHA
às 7h30; 15h00 e 19h30, na Basílica.
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PARA VOCÊ LEMBRAR!
MISSAS NA BASÍLICA DE NOSSA
SENHORA DA PENHA:
2ª feira às 15h00 | 4ª feira às 15h00
6ª feira às 15h00
DOMINGO às 7h30, 10h30 h e 19h00.
MISSA DO DIA 08:
Missas de N. Sra. da Penha na Basílica às
7h30; 15h e 19h30 (quando cai de 2ª a Sábado
/aos Domingos nos horários normais)

MISSAS NA COMUNIDADE NOSSA
SENHORA DE FÁTIMA:
Todos os Domingos às 9h00.
Todos os dias 13 do mês às 20h00
(exceto no domingo)
MISSAS NO SANTUÁRIO EUCARÍSTICO:
3ª a 6ª feira às 7h15 e 17h00.
Sábado às 7h15 h e 16h00. DOMINGO às 9h30

BATIZADOS e CASAMENTOS:
Marcar de 2ª à 6ª feira das 8h30 às 11h30 e das 14h00 h às 17h00 e Sábado das 8h30
às 11h30 e das 14h00 às 15h30 na secretaria da Basílica.
O SANTÍSSIMO
SACRAMENTO
Fica exposto durante o
dia (exceto às 2ª feiras)
no Santuário Eucarístico
Diocesano (Igreja Velha
da Penha).

NOTAS!
VISITA AOS DOENTES:
Para receber a visita do Padre ou
de Ministros (as) para comunhão,
necessário agendar na livraria
ou na secretaria (deixando: endereço, telefone e horários mais
convenientes).

CAMPANHA DOS
ALIMENTOS PARA AS
FAMÍLIAS CARENTES:
Trazer como ofertório
nas missas do dia 08 de
cada mês, na Basílica.

SECRETARIA DA BASÍLICA

Segunda à Sexta-Feira das 08:30 h às 12:00 h e das 14:00 às 17:30 h
Sábado das 08:30 h às 12:00 h e das 14:00 às 16:00h. A secretaria está fechada aos
Domingos e Feriados | Fone: 2295-4462 / Whatsapp:
97858-4882

Obs.: nas frases de rodapé
das páginas 11/13 e 15

FONTE: site: https://www.ens-recifea.com.
br/2017/01/a-sagrada-familia-como-modelo

GRAÇAS ALCANÇADAS
* Se você alcançou uma graça pela intercessão de NOSSA SENHORA DA PENHA, Padroeira da cidade de São Paulo, ou do saudoso PADRE CARLINHOS, envie seu depoimento e
contato para a Pastoral da Comunicação. Seu testemunho é importante para tornar cada
vez mais conhecida a intercessão poderosa de nossa Mãe, sempre atenta aos seus filhos!
Pastoral da Comunicação – PasCom

COLABORE COM AS OBRAS SOCIAIS DE NOSSA COMUNIDADE - SASP
Doando alimentos não perecíveis nas missas do dia 08 de cada mês
e também nas missas do 2º domingo de cada mês
Nossa Senhora da Penha, vos abençoe!

CONFISSÕES INDIVIDUAIS
SANTUÁRIO EUCARÍSTICO DIOCESANO:
Terça à Sexta: das 09:00 h às 11:00 h e das 15:00 h às 16:00 h
Sábado: das 09:00 h às 11:00 h.
BASÍLICA DE NOSSA SENHORA DA PENHA:

Sexta: das 16h00 h às 17h15. - Sábado: das 09h00 às 11h45 e das 14h00
às 16h00. Domingo: das 16h00 às 17h30
ÓRGÃO INFORMATIVO E FORMATIVO DA BASÍLICA DE NOSSA SENHORA DA PENHA DA CIDADE DE SÃO PAULO
DIOCESE DE SÃO MIGUEL PAULISTA | RUA SANTO AFONSO, 199 – FONES: 2295-4462 – SÃO PAULO.
Site: www.basilicadapenha.com.br / e-mail: basilicansdapenha@yahoo.com.br
http://facebook.com/basilicansradapenhasp
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