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EDITORIA

“Fala com sabedoria, ensina
com amor” (cf. Pr 31,26).
Queridos irmãos e irmãs, entramos na QUARESMA. A propósito deste
tempo, creio ser útil a leitura deste
comentário de Santo Agostinho ao
Salmo 148:“Decorra a vida presente
no louvor de Deus, porque a eterna
alegria de nossa vida futura será o
louvor de Deus. Ninguém será idôneo para a vida futura, se de certo
modo agora não se exercitar para
isso. Agora, portanto, louvamos a
Deus, mas também lhe suplicamos.
Nosso louvor é alegria, nossa oração é gemido. Foi-nos prometido
algo que ainda não possuímos; sendo veraz o Senhor que prometeu,
alegramo-nos na esperança; entretanto, não tendo ainda o objeto de
nossa esperança, gememos cheios
de desejos. É bom perseverar nesses anelos, até que venha o que foi
prometido, passe o gemido, suceda
apenas o louvor. Por causa destas
duas fases, uma a das tentações e
tribulações da vida presente, outra
a futura em segurança e alegrias
perpétuas, foi instituída a celebração de dois tempos: um antes da
Páscoa e outro depois da Páscoa. O
tempo precedente à Páscoa figura

a tribulação em que nos achamos; o
que agora celebramos após a Páscoa
lembra a felicidade futura em que
nos acharemos. Antes da Páscoa,
portanto, celebramos o que vivemos; depois da Páscoa celebramos,
assinalando, o que ainda não temos.
Por isso, no primeiro tempo exercitamo-nos em jejuns e orações; agora,
terminados os jejuns, passamos o
tempo em louvores. Tal é o sentido
do Aleluia que cantamos. Aleluia se
traduz para o latim, como sabeis,
por: ‘Louvai ao Senhor’. O primeiro
tempo, portanto, representa a fase
anterior à ressurreição; o segundo,
a posterior à ressurreição do Senhor.
Significa a vida futura, que ainda não
possuímos [...]”» [1].
Ao falar do tempo presente como
espera do futuro de vida plena com o
Senhor, Santo Agostinho mostra como
a esperança em Deus é nosso alento
em meio às dores desta vida. Neste
sentido, quantas não tem sido as dores
experimentadas por tantos irmãos e
irmãs em decorrência da enfermidade, do desemprego, do abandono,
da violência e tantos outros males...
Contudo, lembremos, nesta Quaresma,
que após a Cruz vem a Ressurreição, a
vitória da Vida sobre a morte!

Aproveitemos bem este tempo de
graça e conversão, atravessando o
deserto quaresmal e experimentando
a misericórdia de Deus - que nunca
desiste se Seu Povo –, para podermos
caminhar com resolução e coragem
rumo à montanha da Páscoa e recebermos novo alento de vida e força para
perseverar no bem na celebração da
Ressurreição de Jesus.
Que a Campanha da Fraternidade
desse ano – FRATERNIDADE E EDUCAÇÃO – nos leve a refletir sobre a tarefa
educativa e sobre os educadores, cuja
missão é tão importante, mas nem sempre valorizada em nossa sociedade. Que
ela nos ajude também a pensar a tarefa
da família cristã em educar seus membros na fé. O lema da CF 2022 - “Fala
com sabedoria, ensina com amor” - se
pode aplicar também à missão dos pais
cristãos, bem como à missão de nossos
catequistas. Este versículo dos Provérbios 31,26 é um apelo que a Palavra de
Deus nos faz para que a transmissão do
saber – e também da fé – leve em conta
os valores cristãos e humanos que a
Igreja sempre transmitiu e defendeu.
Deus abençoe a todos os educadores, todos os professores, todos os
catequistas e todos os que se dedicam
à tarefa educativa na sociedade e

na Igreja, para que se guiem pela
verdadeira Sabedoria que procede
d’Aquele que é o Espírito da Verdade, nosso Consolador. E que todas as
nossas crianças, jovens e adultos –
independentemente de sua condição
social – tenham o direito à educação
de qualidade garantido e respeitado
em nosso país, de modo a poderem
construir um futuro com dignidade. E
que todos possamos viver uma santa
Quaresma de modo a celebrarmos uma
abençoada Páscoa da Ressurreição!
Nota: [1] http://www.cnbb.org.
br/index.php?op=pagina&chaveid=275a01.025, citado em: http://www.
diocesesaomiguel.org.br/index.php/
subsidios-pastorais/catequeses-de-formacao/369-o-caminho-espiritual-daquaresma (acessado em 21/02/2022).

Pe. EDILSON DE SOUZA SILVA

Pároco da Basílica de Nossa
Senhora da Penha

NOS CAMINHOS DE MARIA

Com Maria, Mãe, Mestra e Educadora, no Caminho Quaresmal
Os tempos litúrgicos da Igreja são
itinerários a serem percorridos para
a celebração do Mistério de Cristo na
vida dos fiéis. A Quaresma nos insere na
caminhada rumo à Páscoa do Senhor.
Com o Cristo Sofredor, Nosso Senhor
Bom Jesus dos Passos, tomamos nossa
cruz de cada dia e seguimos confiantes
até a luz da vida nova que vem pela
Ressurreição, na companhia da Mãe e
Senhora das Dores.
Na Igreja do Brasil, o tempo quaresmal é marcado pela Campanha da
Fraternidade, que auxilia a comunidade cristã a olhar com solicitude e com
o mesmo amor de Cristo para âmbitos
da vida social que clamam por justiça
e fraternidade. Inspirados pelo Espírito
de caridade, dom do Pai, os discípulos
de Jesus são chamados a transformar
a sociedade, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres e pelos
sofredores em geral. Trata-se de uma
conversão pessoal e comunitária, condizente com o chamado a uma vida

renovada, próprio da Quaresma.
Este ano, em especial, a Campanha
da Fraternidade, está atenta aos apelos
advindos do amplo tema da educação:
“Fraternidade e Educação”.
Maria é a Mãe da Igreja. E como Mãe,
é Mestra e Educadora. Na escola de
Maria, somos transformados e moldados
à luz do Cristo Morto e Ressuscitado,
Redentor da humanidade. Caminhamos,
pois, nesta Quaresma, guiados por Nossa
Senhora, que nos convida a estarmos
atentos aos objetivos da Campanha
da Fraternidade e às realidades de um
mundo envolto em enfermidades, guerras e opressões de toda sorte.
A via-sacra de Jesus é atualizada na
vida daqueles que padecem vítimas da
pandemia, do negacionismo da ciência,
da injustiça social, do preconceito, do
descaso com a Casa Comum, das notícias falsas, dos planos de guerra, das
tragédias naturais, das enchentes, dos
desmoronamentos e de tantas outras
cruzes que massacram nosso país e o

mundo. Nessa trajetória
de dor e sofrimento,
contudo, vivemos uma
constante : tal como
o Senhor dos Passos,
flagelado e fatigado sob
o peso da Cruz, encontramo-nos, em meio à
rua da amargura, com
a Mãe Consoladora, fiel
nos momentos de dor e
educadora no caminho
rumo à Páscoa, a Vida
Nova.
Sigamos, assim, com
Maria, nesta Quaresma,
mantendo os olhares
atentos e voltados para
a Luz sem ocaso que
brota do Cristo Ressuscitado. E assim
o roxo do luto que estampa a Liturgia
quaresmal e o próprio manto da Virgem
das Dores, ganhará renovado sentido
para contemplarmos e experimentarmos o brilho da Ressureição, certeza e

sentido de nossa fé.
LEONARDO CAETANO de ALMEIDA
Pastoral da Comunicação
e Associado da Academia Marial de
Aparecida
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SÃO JOSÉ, UM EXEMPLO PARA OS NOSSOS DIAS
O dia 19 de março marca a
solenidade deste, de especial
veneração, Patrono Universal
da Igreja, pai adotivo de Jesus,
esposo de Maria, descendente
da linhagem de Davi: São José,
carpinteiro, homem simples,
trabalhador, humilde e, além
desses adjetivos, dois são destacados nesse texto: um homem
honesto e diligente. Pois é, duas
características que devem permear a vida de todo e qualquer
cristão, por isso, busquemos
seguir o exemplo deste homem.
Por que nele se destaca a
honestidade? - Nas Sagradas Escrituras, no Evangelho segundo
Mateus (Mt 1,18-25), percebemos este traço marcante de sua
personalidade no interesse em
devolver Maria em segredo para
não trair os preceitos judaicos e,
ao mesmo tempo, não manchar
a imagem da jovem de Nazaré
que estava grávida. Sabendo
que poderia correr riscos, o faria, se não houvesse uma intervenção divina que mudaria seu
destino. Esse é um dos exemplos
escriturísticos que narram a
idoneidade desse personagem.

Deus olhou para este jovem
de Nazaré e percebeu nele esta
característica o chamando para
assumir a vocação de “[...] servir
a Pessoa e a missão de Jesus
mediante o exercício da sua
Paternidade” (Papa Francisco,
Patris Corde, 2020). Nesse sentido, a vocação paterna de José
está intrinsicamente ligada a este
aspecto, pois a responsabilidade
que assumiu dando o seu sim a
esse chamado divino, em servir e
vivê-lo até seu último dia, revela
o quanto foi honesto o seu sim.
Essa qualidade de José deve ser
assumida pelos homens de todos
os tempos, é preciso admirar a honestidade, algo crucial para criar
relações e ambientes saudáveis.
Quanto fere a dignidade humana
a falta de caráter, a corrupção,
a falsidade, algo muito presente
em nossa sociedade, não só nas
relações interpessoais, mas, infelizmente também, em âmbitos
sociais e políticos, por exemplo.
É belo ver exemplos como o de
José, que transforma a realidade
a sua volta, alguém em que se
pode confiar, que vive a vida com
responsabilidade, sem descartar

as tarefas ou as relações com o
próximo, com a família, com quem
Maria pode dividir suas dores e alegrias, alguém que pode dar bom
exemplo para o menino Jesus, alguém que viveu o projeto de Deus
com responsabilidade e entrega.
Além de sua honestidade,
destaca-se a sua diligência.
Ser diligente, significa agir com
prontidão, de imediato, sem
procrastinar, nem titubear. Essa
característica, segundo o papa
Francisco em sua carta apostólica, já citada nesse texto,
Patris Cordis, é evidente no
Novo Testamento em dois personagens: Maria e José. Ambos são
rápidos e estão sempre prontos
para agir e fazer o bem. Na
narrativa bíblica José é aquele
que, recebendo a mensagem do
anjo para agir, imediatamente
age, levanta e parte a caminho.
Entrega-se confiantemente, sem
reclamar, nem temer, acolhe o
seu destino enfrentando os riscos e os desafios. Não importa se
está em terra estrangeira, ou se
tem que voltar, depois de ter se
estabelecido lá, é obediente e
prontamente realiza sua missão.

Nunca desiste e nem desanima.
Quantos são aqueles que
hoje desanimam ou desistem,
desesperam-se ou amedrontamse diante dos riscos da vida.
Temem enfrentar as noites escuras, os caminhos difíceis, as
estradas longas demais, os obstáculos perturbadores. Quantos são, hoje, os que querem
respostas rápidas e prontas, de
imediato. Quantos são aqueles
que precisam do mínimo desse
vibrante atributo característico
em José. Na Patris Cordis, o
papa aponta que ele recebeu
o dom do Espírito Santo, a Fortaleza, que o impulsionou no
caminho da vida. Por meio desse
dom ele viveu uma coragem
evangélica no seu cotidiano. É o
mesmo Espírito que nós recebemos no Batismo, é o mesmo dom
que deu coragem a São José,
precisamos pedir ao Senhor da
vida que abra o nosso coração
e nossa inteligência para vivermos no mesmo impulso. Para
que, diante de um mundo que
algumas vezes nos devora, possamos vencer os nossos medos
e enfrentá-los e encarar a vida

assim como ela é, reconhecer
nossos limites e ser resilientes,
repletos da graça de Deus.
Por isso, celebrar alguém
que nos inspira e nos ensina os
caminhos que nos leva até Jesus,
aquele que foi seu pai adotivo,
é celebrar o exemplo de força e
coragem de um homem que não
se esquivou diante da vida e em
seguir a missão de servir a Deus
e aos irmãos.
Peçamos a intercessão de
São José para que sejamos
dignos das promessas de Cristo!
Pe. RONALDO
FERNANDES VIEIRA
Vigário Paroquial

CINZAS: Um símbolo pesado para nosso tempo
Existe uma contradição no
rito da imposição das cinzas. As
cinzas são constituídas de uma
leveza, a ponto que um leve
sopro é capaz de espalhá-la pelo
ar. A contradição está em que as
cinzas se tornaram um símbolo
pesado em nossos dias, onde nos
acostumamos a aplaudir a grandiosidade e o sucesso da fama.
A grande questão de fundo é:
quem sou eu, diante de Deus e
diante de mim mesmo? A cinza
torna-se um peso porque recorda
nossa condição de criatura e,
enquanto tal somos dependentes
de Deus, o Senhor da vida plena.
Humanamente, somos levados a pensar de outra forma:
é feliz quem é rico, quem é
saciado de bens, quem recebe
aplausos e é invejado por muitos, quem tem todas as seguranças. E este é um pensamento
mundano, não é pensamento
das Bem-aventuranças. Jesus,
ao contrário, declara um fracasso o sucesso mundano, pois

se baseia em um egoísmo que
infla e depois deixa o vazio no
coração. A vaidade do ser humano que busca se enaltecer na
estética e no sucesso financeiro,
por exemplo, é um contraposto
à fragilidade a que está sujeito
qualquer ser humano. É difícil ao
homem e à mulher de nossos dias
conviver; com as debilidades,
depressão, deficiências físicas e
ou psicológicas, principalmente
neste tempo de pandemia. Por
isso, as cinzas tornam-se pesadas
e, de acordo com o que se ouve,
quase que ridicularizadas entre
aqueles que desconhecem seu
profundo sentido existencial.
Sendo assim, o sentido das cinzas
parece ser símbolo da fragilidade que poucos, na sua soberba,
querem assumir.
Como cristãos vamos iniciar
o Tempo da Quaresma no dia
02 de março (quarta-feira de
Cinzas) e encerrá-la no dia 14
de abril (Ceia do Senhor e Lavapés). Serão quarenta dias que

precedem a Semana Santa (dia
15 de abril – Paixão do Senhor)
e a Páscoa (dias 16 – Sábado
Santo e 17 de abril – Páscoa
do Senhor), período em que os
cristãos “conscientes” dedicamse à reflexão e a conversão espiritual, é um tempo penitencial
por excelência.
Impor as cinzas sobre nossas
cabeças ou nossa fronte não significa apagar a culpa do pecado,
para isso tem-se o Sacramento
da Reconciliação, contudo nos
convida a reconhecer nossa fragilidade e que o pecado atinge
nossa existência e nos torna
vulneráveis, tanto do ponto de
vista físico como do ponto de
vista existencial.
Por causa do pecado, muitos
perdem o rumo da vida e não
conseguem mais uma saída para
viver feliz. Pecado não é problema psicológico e nem equivale
a algum transtorno. Pecado é
trilhar por caminhos que não
são divinos e, por isso, não são

capazes de dar
sentido pleno
e profundo à
vida. Devemos
sim viver de tal
modo o Evangelho afim de que
servindo-nos
retamente das
coisas perecíveis, não percamos de vista as
coisas divinas e eternas.
As cinzas não perdoam nossos
pecados, porém nos fazem reconhecer pecadores e necessitados
de conversão, de voltar a trilhar
os caminhos de Deus. Cada um de
nós com muita sinceridade e muita
honestidade, devemos nos interrogar, tendo como pano de fundo a
vida espiritual. E isso requer um
caminho, às vezes cansativo, mas
sempre acompanhado pela alegria
que nos vem de Jesus. Quaresma
é tempo de mudança existencial
e isso só acontece quando nos
colocamos diante de nós mesmos

e diante de Deus.
É com esse espírito que desejamos a todos uma boa e santa
Quaresma.
REFERÊNCIA: https://
pt.aleteia.org/2022/02/13/
papa-o-sucesso-mundano-efracasso-pois-se-baseia-no-egoismo / www.liturgia.pro.
br (fev/2007) / https://www.
significados.com.br/quaresma/#
ROBERTO ALVES DE
OLIVEIRA
Equipe de Acolhida
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18 de Março - SÃO CIRILO DE JERUSALÉM
Cirilo de Jerusalém, bispo
e doutor da Igreja, nasceu no
século IV, período esse de várias
heresias e erros doutrinais se
alastrando pelo mundo. Uma
delas era o arianismo. Os arianos
não acreditavam na natureza
divina de Jesus, propagando
ideias de que o filho de Maria
não possuía a natureza divina e
era somente subordinado a Deus
que o escolheu por adoção. Algumas religiões ainda colhem essa
filosofia, como as testemunhas
de Jeová, negando o dogma da
Santíssima Trindade que, para
nós, Católicos é uma verdade
de fé. Deus Pai, Filho e Espírito
Santo são um único Deus em três
pessoas.
Outra heresia que estava
propagando-se era o nestorianis-

mo - para eles Jesus era formado
por duas naturezas, uma humana
e outra divina que eram distintas
entre si e não havia unidade
entre ambas - essa filosofia foi
refutada pelo Concilio de Éfeso
em 431, alegando que Jesus é
verdadeiramente Deus e homem
sem separações.
Em meio a esse caos de filosofias contrárias ao Cristianismo e
cismas entre os cristãos, São Cirilo, por ter dedicado sua vida aos
estudos de humanística e Sagradas
Escrituras, lutou em defesa da fé
e contra todo erro. Auxilia, desse
modo, os cristãos a compreender
aquilo que era a verdade deixada
por Jesus e que a Igreja transmitirá por seus séculos.
Por sua defesa e escritos
catequéticos foi exilado por 16

GRUPOS DE RUA
Queridos irmãos
e irmãs de nossa comunidade, paroquianos e frequentadores
da Basílica de Nossa
Senhora da Penha,
estamos chegando ao
tempo forte da Quaresma que dá inicio,
também, à Campanha
da Fraternidade 2022
que tem como tema:
Fraternidade e Educação e como lema: Fala com
sabedoria, ensina com amor,

o qual nos convida a
refletir sobre os fundamentos do ato de
educar e termos consciência de que todos
somos educadores e
educandos.
Como profissional da educação e
uma pessoa cristã,
praticante da Igreja
Católica percebo que
é de reponsabilidade
primordial da família fazer
o papel de educadora. Dar

anos. Entretanto, a provação
que o privou por um tempo,
tornou-se motivo para seu título
de Doutor da Igreja, sendo atribuído pelo Papa Leão XIII. São 18
sermões pronunciados em Jerusalém sobre penitência, pecado,
batismo e Credo para instruir
os recém-batizados na fé. Além
disso, dão detalhes da Eucaristia, insistindo que Cristo está
presente na Santa Hóstia. São
Cirilo tinha um amor profundo à
Eucaristia e nos deixou riquezas
sobre como receber Jesus da
forma correta. Também explica
para aqueles que não compreendem esse mistério divino o
valor que há em cada comunhão:
“Assim como dois pedaços de
cera derretidos juntos se tornam um, do mesmo modo o que

comunga, de tal
sorte está unido
a Cristo, que ele
vive em Cristo e
Cristo vive nele”.
Após anos de
dedicação à Igreja e aos irmãos,
ajudando na conversão e transmitindo a caridade aos pobres,
São Cirilo deixou esta terra
para habitar na pátria Celeste,
falecendo no ano de 386. Aquilo
que foi o sentido da sua vida,
hoje é mistério de sua glória no
céu, aprendamos com ele: “A
vida na sua própria realidade
e verdade é o Pai que, pelo
Filho e no Espírito Santo, sobre
todos derrama como fonte, os
seus dons celestes. E, pela sua
bondade, promete verdadeiramente também a nós homens os

educação moral e religiosa.
Qualquer individuo tem o direito de receber essa educação.
Portanto, devemos aproveitar
o tempo de Quaresma e fazer
uma reflexão para saber como
agimos em relação a nossa ação
de educadores quanto ao fortalecimento da fé das crianças e
adolescentes que dependem de
nosso testemunho.
Como fazer para que tenhamos pessoas e profissionais
competentes e éticos? Através
de uma educação pautada nos
valores evangélicos, o qual,
temos como Mestre, o Senhor
Jesus Cristo e seu exemplo de
vida. As tentações são muitas

para que se desvie do caminho
correto, mas para que se chegue
à formação de um adulto responsável e com dignidade humana é necessário manter o temor
a Deus, pois educar também é
uma ação divina. Não podemos
jamais esquecer que a tarefa de
educar é de responsabilidade da
família. E esta educação deve
ser contemplada com sabedoria
e amor.
Podemos nos preparar refletindo nos encontros em família,
através dos livretos da Campanha da Fraternidade que estarão
disponíveis na secretaria da
Basílica, intensificando nosso
momento de oração.

A LIÇÃO DA QUARESMEIRA
Existe uma árvore típica
do Brasil conhecida como
quaresmeira. Ela é muito comum nos estados do Rio, Minas e São Paulo. Sua principal
característica são suas flores
roxas que desabrocham no
verão e que podem ser vistas
ainda no início da Quaresma.
Daí o seu nome popular de
quaresmeira.
A cor roxa de suas flores
é a mesma dos paramentos
dos sacerdotes. É também a
mesma com que costumamos
cobrir as imagens durante
este período. Seu significado

é a penitência. A mesma penitência que pede João Batista
ao batizar às margens do rio
Jordão. Porém, o que nós,
cristãos do século XXI, entendemos por penitência? Será
simplesmente um ato exterior
do qual as cinzas impostas em
nossas frontes é símbolo? Da
mesma forma que buscamos
uma vivência interior neste
período, também devemos
anunciar o Reino dos Céus
com atitudes e palavras em
nossas vidas diárias como fez
Jesus após receber o batismo
de João. A liturgia diária e

dominical, o sacramento da
penitência, a oração e o jejum nos colocam em sintonia
com Deus, conosco mesmos
e nossos irmãos. Porém, são
nossas atitudes que sinalizam
ao mundo nosso compromisso
com o Reino dos Céus.
Mas, como a árvore tão
comum em nossas terras pode
nos ajudar a compreender a
espiritualidade deste tempo
litúrgico? A quaresmeira ao
colorir-se com o roxo de suas
flores continua com suas folhas
tão verdes quanto antes. É
este contraste entre o verde

intenso das folhas e o roxo
das flores que dá a beleza
fascinante desta árvore. Ora,
a atitude interior de penitência que nos leva a refletir
sobre nossos atos e intenções
não deve ofuscar a beleza da
caminhada rumo às alegrias
do Tempo Pascal. Se por um
lado reconhecemos nossos
pecados, nos arrependemos
e os confessamos, por outro
lado mantemos a esperança
e a certeza da redenção que
nos traz Jesus Cristo com sua
morte e ressurreição. Assim,
a Quaresma é também um
tempo de alegria e contentamento espiritual: “Tu, porém,
quando jejuares, perfuma a

bens divinos da vida eterna”.
REFERÊNCIAS:
https://www.infoescola.
com/religiao/arianismo/ - CATECISMO: dogma da Santíssima
Trindade 249 ao 267
https://arquisp.org.br/liturgia/santo-do-dia/sao-cirilode-jerusalem

NEYLANA CÂNDIDO
DE OLIVEIRA
Pastoral da Comunicação

Além das orações teremos,
também, a realização da Via
Sacra que acontecerá todas
as sextas feiras no horário da
tarde, após a missa das 15h00
e à noite às 20h00, para que
todos tenham oportunidade de
participar.
Termino, desejando a todos
uma santa Quaresma de oração
e reflexão e que consigamos
nos preparar para o momento
maior que é a Ressurreição de
Nosso Senhor Jesus Cristo em
nossas vidas.
MARILENA ALFANO T. LIMA
Grupos de Rua

cabeça e lava o rosto, para
os outros não notarem que
estás jejuando, mas só teu
Pai que está lá no secreto.
E teu Pai, que vê no secreto, te dará a recompensa.”
(Mt 6,17-18)
DÉCIO GOMES
SCARAVELLI
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S. Battistuzzo

Compra e Venda
Locação e Administração

PABX
2296-4666
FAX
2296-4383

Rua Dr. Almeida Nogueira,
nº 260 Penha - CEP:03634-050
(Esquina com a Rua Betari
atrás do Shopping Penha)

“POR MAIS QUE VOCÊ SINTA QUE ESTÁ SOZINHO, SAIBA QUE DEUS E JESUS CRISTO ESTÃO SEMPRE TE ACOMPANHANDO
NESSE PERÍODO DE QUARESMA, ACREDITE: ELES ESTÃO OLHANDO POR VOCÊ”.(*)
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DIA 06/02 – MISSA das 10h30 - CELEBRADA PELO Pe. LUIS (Par. N. Sra. Belo Ramo)

DIA 08/02 – MISSA DE NOSSA SENHORA DA PENHA (19h30)

DIA 11/02 - MISSA DE NOSSA SENHORA DE LOURDES - DIA DO ENFERMO

DIA 20/02 - BODAS DE DIAMANTE (60 anos) DO CASAL TELMA E LOURENÇO PARTAL
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8 DE MARÇO – DIA INTERNACIONAL DA MULHER
O dia 8 de março é o resultado de uma série de fatos, lutas e reivindicações das mulheres (principalmente nos EUA e
Europa) por melhores condições
de trabalho e direitos sociais e
políticos que tiveram início na
segunda metade do século XIX e
se estenderam até as primeiras
décadas do século XX.
Em 8 de março de 1857,
trabalhadoras de uma indústria têxtil de Nova York fizeram
greve por melhores condições
de trabalho buscando igualdade de direitos trabalhistas
para as mulheres em relação
aos homens. O movimento foi
reprimido com violência pela
polícia. Em 8 de março de
1908, trabalhadoras do comércio de agulhas de Nova Iorque
fizeram uma manifestação
para lembrar o movimento de
1857 e exigir o voto feminino
e fim do trabalho infantil.
Este movimento também foi
reprimido pela polícia.
No dia 25 de março de 1911,

121 mulheres e 21 homens morreram num incêndio na fábrica
de tecidos em Nova York onde
trabalhavam. Constatou-se que
o incêndio ocorrera em razão
das precárias condições de segurança no local de trabalho.
Como reação, o fato trágico
provocou várias mudanças nas
leis trabalhistas e de segurança
do trabalho, gerando melhores
condições para os trabalhadores
norte-americanos em geral. O
ocorrido serviu para reforçar a
importância dos movimentos sindicalistas para a segurança dos
trabalhadores e principalmente
para as mulheres, pois ocupavam a maioria nesses espaços
e tinham condições de trabalho
piores do que as dos homens.
Porém, somente no ano de
1910, durante uma conferência na Dinamarca, ficou decidido que o 8 de março passaria
a ser o “Dia Internacional
da Mulher”, em homenagem
ao movimento pelos direitos
das mulheres e como forma

de obter apoio internacional
para luta em favor do direito
de voto para as mulheres. No
Brasil, a luta feminina ganhou
força com a conquista do direito ao voto em 1932 através da
Constituição promulgada por
Getúlio Vargas. Mas somente
no ano de 1975, durante o
Ano Internacional da Mulher,
a Organização das Nações
Unidas passou a celebrar o Dia
Internacional da Mulher em 8
de março. Em 1975, portanto, a Organização das Nações
Unidas institucionalizou o Dia
Internacional da Mulher como
8 de março. Desde então, a
data é comemorada em mais
de 100 países. Ao ser criada
esta data, em verdade não se
pretendia, apenas, uma mera
comemoração. Na maioria
dos países, realizam-se conferências, debates e reuniões
com o objetivo de discutir o
papel da mulher na sociedade
atual, focando na extinção do
preconceito e da desvaloriza-

ção da mulher. Muito
foi alcançado, mas
muito há, ainda, a ser
conquistado. Afinal,
sejamos mulheres ou
homens, somos todos
filhos amados de Deus,
criados à Sua imagem
e semelhança!
Ao longo da história, muitas
mulheres foram e ainda são
consideradas ícones, expoentes e verdadeiros modelos
inspiradores em diversas áreas do conhecimento humano
(arte, cultura, ciência, política, filosofia e religião dentre
outras). Porém, nenhuma
mulher influenciou o rumo da
história ou foi tão importante
na vida de toda a humanidade
como Maria, jamais igualada
ao dizer seu “sim” a Deus e
gerar o Salvador, Rei do Universo, na humilde simplicidade
de Belém. Suas incomparáveis
virtudes e a graça que encontrou aos olhos de Deus foram
inigualáveis e servem de mo-

delo a todas as mulheres, que
se devem inspirar em Maria e
imitar seu modelo de imenso
e inesgotável amor.
Maria, mãe de Deus e mãe
nossa, exemplo de mãe e de
mulher, olhai por todas as
mulheres e por toda a humanidade, e inspirai-nos a amar
nossos semelhantes com o
mesmo amor que tiveste pelo
teu Filho Redentor, para que
possamos, um dia, chegar ao
Reino Celeste! Amém!
Fonte: https://www.suapesquisa.com/dia_internacional_
da_mulher.htm

FELICIA JACOB VALENTE
Equipe de Liturgia e Coral

DIA MUNDIAL DA ÁGUA
O Dia Mundial da Água foi
instituído pela ONU - Organização das Nações Unidas através
da resolução A/RES/47/193,
de 21 de fevereiro de 1992,
determinando que o dia 22
de março seria a data oficial
para comemorar e realizar
atividades de reflexão sobre
o significado da água para a
vida na Terra. Neste mesmo
dia, a ONU lançou a Declaração Universal dos Direitos da
Água, que apresenta entre as
principais normas:
1)A água faz parte do patrimônio do planeta;
2)A água é a seiva do nosso
planeta;
3)Os recursos naturais de
transformação da água em
água potável são lentos, frágeis e muito limitados;
4)O equilíbrio e o futuro de
nosso planeta dependem da preservação da água e de seus ciclos;
5)A água não é somente
herança de nossos predecessores; ela é, sobretudo, um

empréstimo aos nossos sucessores;
6)A água não é uma doação
gratuita da natureza; ela tem
um valor econômico: precisase saber que ela é, algumas
vezes, rara e dispendiosa e
que pode muito bem escassear
em qualquer região do mundo;
7)A água não deve ser desperdiçada nem poluída, nem
envenenada;
8)A utilização da água implica respeito à lei;
9)A gestão da água impõe um equilíbrio entre os
imperativos de sua proteção
e as necessidades de ordem
econômica, sanitária e social;
10)O planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e o consenso
em razão de sua distribuição
desigual sobre a Terra.
A conscientização sobre a
urgência da economia deste
recurso natural é uma das
principais metas desse dia e
tem o objetivo de alertar a

população sobre a importância
da preservação da água para a
manutenção de todos os ecossistemas no planeta. A água
limpa e potável é um direito
humano garantido por lei desde
2010, de acordo com a Organização das Nações Unidas – ONU.
Para isso, todos os anos o
Dia Mundial da Água aborda
um tema específico sobre este
recurso natural de extrema e
absoluta importância para a
existência da vida. Nos últimos anos os temas escolhidos

foram:
•2022: “Segurança hídrica
para a paz e o desenvolvimento”
•2021: “Valorizando a
água”
•2020: “Água e mudanças
climáticas”
•2019: “Não deixar ninguém para trás”
•2018: “Soluções Naturais
para problemas hídricos”
FONTE: https://www.calendarr.com/brasil/dia-mundialda-agua/

ROBERTO ALVES
DE OLIVEIRA
PASCOM

MISSA DO DIA 27 de FEVEREIRO
Na missa das 19h00 o padre
Edílson apresentou à Comunidade e a assembleia presente
o bebê Ítalo de apenas 25 dias.
Muita saúde e paz para ele,
seus pais, irmão e sua família!
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SANTAS PERPÉTUA E FELICIDADE – 07 de março
-As jovens mártires da Igreja católica!
Conhecemos as Santas Perpétua e Felicidade nas invocações da “Ladainha dos Santos”
e na “Oração Eucarística I”.
Elas foram martirizadas no anfiteatro da cidade de Cartago,
no norte da África, no ano 203,
durante a grande perseguição
do imperador romano Severo
que havia decretado a pena
de morte para todos os cristãos.
Durante uma perseguição na
cidade de Cartago foram presos
cinco catecúmenos, entre eles
estavam duas mulheres. Perpétua com apenas vinte e dois anos,
mãe de um bebê recém-nascido,
nascida em uma família rica,
tradicional e nobre e Felicidade
sua escrava grávida de oito meses. Ainda na prisão Perpétua e
Felicidade receberam o batismo
fortalecendo ainda mais a fé dessas duas mulheres. No momento
dos seus interrogatórios, ambas
confessaram abertamente a sua
fé cristã, sendo esse o motivo
pelo qual foram condenadas às
feras durante o aniversário do
imperador.
Perpétua escreveu um diário durante os dias em que

esteve na prisão até o dia da
sua morte. No diário a Santa
descreve todo o sofrimento que
sofreram e descreve a fé e a
esperança cristã na vida eterna
de maneira maravilhosa. Ela
relata a visita de seu pai na
prisão para pedir que ela renunciasse à fé cristã e salvasse
sua vida, mas Perpétua preferiu
a morte a negar o Senhor de sua
vida, Jesus Cristo. Pode se ler
ainda uma declaração quando
foi separada de seu pequeno
filho: “Deus permitiu que ele
não voltasse a pedir o peito
e que ela não fosse mais
atormentada com o leite”; há
também a narração da visão de
seu irmão Dinócrates, ao sair
do purgatório graças às suas
orações, e outra visão em que
lhe foi prometida assistência
divina no seu último combate.
Felicidade temia que por
estar grávida não pudesse estar
ao lado da sua companheira na
hora de sua morte, mas três
dias antes da data, ela deu à
luz uma menina que foi adotada por uma mulher cristã. O
parto da menina foi sofrido e as

dores fortes provocaram gritos,
um dos carcereiros lhe disse: “Se
tu te lamentas já dessa maneira, que será quando fores
lançada às feras?”. Felicidade
respondeu: “Hoje, sou eu que
sofro, respondeu a escrava;
nesse dia, sofrerá por mim
Aquele por quem eu sofro”.
As duas passaram por muito sofrimento na prisão, mas
permaneceram unidas pela fé,
em oração e dando força uma à
outra. De acordo com os relatos
da época, os cinco condenados
foram levados juntos ao anfiteatro onde entraram alegremente,
os cristãos homens foram martirizados primeiro, sendo colocados em redes foram jogados aos
leopardos famintos, os animais
os despedaçaram. Perpétua e
Felicidade foram envolvidas nas
redes e entregues às arremetidas de uma vaca furiosa. As duas
foram severamente atingidas
pelo animal, Perpétua ainda
teve forças para amparar a sua
amiga e irmã de fé amparando-a
em seus braços e cobrindo-a com
as vestes rasgadas em sinal de
respeito. A atitude de Perpétua

provocou uma breve comoção
na população que assistia ao
espetáculo, mas logo começaram a gritar pedindo a morte
das mulheres e assim ambas
foram degoladas. Felicidade foi
a primeira a receber o golpe de
misericórdia de um gladiador,
Perpétua sofreu um golpe falho
de um gladiador inexperiente
e se viu ela mesma obrigada a
dirigir contra o seu pescoço a
mão trêmula do gladiador.
Por terem sido martirizadas, morrendo por causa da
fé em Jesus Cristo, as duas
foram canonizadas e se tornaram exemplo de fé e coragem,
fazendo com seus testemunhos
aumentar bastante o número
dos cristãos.
As lembranças e anotações
escritas por Perpétua formam
um livro com o título: Paixão
de Perpétua e Felicidade.
Fontes de consulta: https://santo.cancaonova.com;
https://cruzterrasanta.com.
br; https://www.paulinas.org.
br; https://tuporem.org.br

Oremos juntos pedindo a
intercessão das Santas Perpétua e Felicidades!
“Deus todo-poderoso, que
destes às mártires Santas Perpétua e Felicidade a graça de
sofrer pelo Cristo, ajudai também a nossa fraqueza, para que
possamos viver firmes em nossa
fé, como elas não hesitaram
em morrer por vosso amor. Por
Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. Amém”.
Santas Perpétua e Felicidade, rogai por nós!

SUB-REGIÃO SÃO PAULO, DA CNBB
2º ENCONTRO AMPLIADO DAS PASTORAIS

Na manhã do dia 12 de
fevereiro, sábado, nas dependências da Cúria Diocesana
de Santo Amaro, aconteceu
o 2º Encontro Ampliado das
Pastorais da Sub-Região São
Paulo, da CNBB, que envolve as
dioceses que estão na cidade:
Arquidiocese de São Paulo,
São Miguel Paulista, Osasco,
Mogi das Cruzes, Santo André,
Santos, Campo Limpo e Osasco. Os bispos estiveram todos
presentes para participar,
assim como representações
das igrejas particulares, compostas de clérigos e leigos. O
encontro foi conduzido pelo
bispo de Santo André, Dom Pedro Cipollini, que falou sobre a
temática do Sínodo 2021-2023,

com o tema Sinodalidade: Tarefa de Todos.
Nossa Diocese esteve representada, primeiramente, pelo
bispo diocesano, Dom Manuel
Parrado Carral; depois, pelo Pe.
Ademir José de Souza, Coordenador Diocesano de Pastoral;
pelo Pe. Tiago Cosmo da S. Dias,
na qualidade de Coordenador
Diocesano da Pascom; e por um
grupo de leigos pertencentes às
pastorais de nossa Diocese.
Dentre os itens destacados,
Dom Pedro deixou algumas
tarefas, enquanto desafios,
para a vivência devida da sinodalidade:
1º Resgatar a Teologia Trinitária;
2º Viver a koinonia sem cair

no “democratismo”;
3º Vivência mais intensa da
igreja particular;
4º Incentivar o protagonismo dos leigos;
5º Dar espaço para a “parresia” como profetismo intraeclesial;
6º Superar o clericalismo
sem cair no anticlericalismo;
7º Adotar novo método de
gerir a economia da Igreja;
8º Praticar as virtudes necessárias: acolhida, escuta,
paciência, diálogo;
9º Passar de uma Igreja
triunfalista e autorreferencial
para uma Igreja Peregrina,
“em saída”;
10º Levar em conta que os
fiéis também são ungidos pelo

Espírito Santo em vista da
missão;
11º Passar da lei do
preceito à Lei do Espírito.
https://www.diocesesaomiguel.org.br/index.php/
noticias-2/2022 - imagem:
Diocese de Santo Amaro

LYSANDRA PRISCILA
FERREIRA
Pastoral da Catequese –
Catequista
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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

“ESTAMOS NA QUARESMA. ESTAMOS NO MOMENTO PERFEITO PARA PENSAR UM POUQUINHO SOBRE TUDO O QUE
CONQUISTAMOS NA NOSSA VIDA E TODAS AS PESSOAS QUE FAZEM VALER A PENA”.(*)
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TUA MISSA DO DOMINGO, TEU TRABALHO DA
SEMANA – 30 – Rito da Comunhão I
A parte final da Santa Missa
começa com o Rito da Comunhão. Convém que, obedecendo ao mandato do Senhor, os
fiéis recebam o seu Corpo e
Sangue devidamente preparados. Daí a importância dos ritos
preparatórios, pelos quais os
fiéis são imediatamente encaminhados à sagrada comunhão.
Constituem ritos de preparação para a comunhão: o Pai
Nosso, o rito da paz, a fração
do pão com o Cordeiro de Deus,
a mistura do pão com o vinho e
a apresentação da hóstia consagrada aos fiéis. Obviamente
pertence ao rito da comunhão
à própria comunhão eucarística
em si, acompanhada do canto
de comunhão. É importante salientar a necessidade do silencio
interior depois de recebermos a
divina refeição. É um momento
de nos aprofundarmos, tanto
quanto possível, na intimidade
com o Senhor, que faz de nós

agora, seu sacrário vivo. É o momento em que Deus dá a graça
por excelência ao homem: seu
próprio Filho! Mais intimidade que essa com Deus, não é
possível nesta vida, apenas na
eternidade. O rito da comunhão
termina com a oração após a
comunhão.
Falar da comunhão significa considerar também um
aspecto importante: existe
uma dinâmica de comunhão
ao longo da Missa que vai se
aprofundando desde a reunião da assembleia até a
participação do mesmo pão
e do mesmo cálice. Assim,
a primeira expressão dessa
comunhão é a reunião da assembleia dos fiéis batizados e
convocados pela mesma fé em
Cristo ressuscitado reúnem-se
para celebrar os mistérios da
fé que todos professam. Essa
reunião já manifesta o corpo
de Cristo, a Igreja, formada

por pedras vivas.
A escuta da Palavra aprofunda a comunhão, na medida em
que todos são instados a conformar a própria vida com essa
Palavra. Todos, por assim dizer,
comungam da mesma Palavra.
Depois, ao ofertório, na
preparação das oferendas, a comunhão já se expressa de modo
mais eloquente. Vemos como
a hóstia, formada por muitos
grãos, e o vinho, composto de
muitas uvas, os fiéis reunidos
também formam um só corpo de
irmãos e irmãs do Ressuscitado.
Pela Oração Eucarística,
Deus aceita as oferendas da
assembleia dos fiéis em comunhão. E não somente isso,
mas as transforma no Corpo e
Sangue do Senhor, através do
ministério do sacerdote que
age “in persona Christi” e
atualiza o sacrifício do calvário, agora incruento, sobre
o altar.

O Pai Nosso: Deste modo,
reconciliados e
tornados irmãos
em Cristo, todos
podem exclamar
e dizer a oração dos filhos de
Deus: Pai Nosso... e todos manifestam a paz e a comunhão
entre si, como irmãos que são
em Cristo.
A oração do Senhor, o Pai
Nosso, faz parte do rito da
comunhão, como vimos. Constitui como que uma transição
para a comunhão, mas poderia
ser considerado também o
desfecho natural da Oração
Eucarística. Uma vez unidos
ao sacrifício de Cristo e por
Ele reconciliados com o Pai,
como filhos e irmãos, podemos exclamar com confiança:
Pai Nosso... é uma síntese do
projeto de Deus a respeito do
homem. O Pai Nosso expressa
a vocação integral do homem

nas suas três dimensões essenciais: com Deus, com a
natureza e com o próximo.
Por isso, nunca é demais repetir, a oração do Senhor deve
ser recitada com toda a reverência e pausadamente, absorvendo
o mais possível o sentido do que
se reza, para que a nossa mente
concorde com o nosso coração.
Isso vale para toda a participação na Santa Missa.
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

CAMPANHA DA FRATERNIDADE:

Fraternidade e Educação

Com a entrada no tempo
litúrgico quaresmal teremos também o lançamento de mais uma
Campanha da Fraternidade, promovida pela Igreja aqui no Brasil.
Este ano a CNBB (Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil)
nos propõe como reflexão o tema
FRATERNIDADE E EDUCAÇÃO,
tendo como lema “Fala com Sabedoria, ensina com Amor” (Pr
31,26). Sempre na quarta-feira
de cinzas ocorre o lançamento da
Campanha que conta, geralmente com uma mensagem enviada
pelo Papa incentivando o povo
brasileiro à vivência profunda
da quaresma e às boas práticas
sugeridas pela C.F. A CNBB está
sempre muito atenta ao momento social e político e à nossa
realidade histórica. Sintonizada
também com nosso querido Papa
Francisco, nos apresenta, este
ano, um tema, inspirado no Doc.
Papal PACTO EDUCATIVO GLO-

BAL que procura incentivar uma
educação humanizada, buscando
a formação integral da pessoa
visando também o cuidado com
a casa comum.
A mensagem da C.F. não está
voltada apenas para o interior
da Igreja católica, mas dirigese, como uma contribuição, a
toda sociedade. Anos há em
que conta com a participação
de outras Igrejas no Brasil, as
denominadas igrejas do CONIC,
quando tema é preparado e
trabalhado por todos, numa
Campanha Ecumênica.
A educação é sempre um
assunto de vital importância
e interessa a todas as pessoas
e à sociedade como um todo.
Rico no conteúdo, denso nas
sugestões o TEXTO-BASE (*) nos
indica ótimas reflexões, com
estudo da realidade, análise
conjuntural e propostas de ação
dos cristãos, do cidadão em

geral e de políticas públicas.
Atento ao momento de pandemia que vivemos, lembra-nos
a importância de ter presente
este fato e suas consequências
na educação. O texto-base nos
“convoca a refletir sobre os
fundamentos do ato de educar” e coloca como objetivo:
“promover diálogos a partir
da realidade educativa do
Brasil, à luz da fé cristã,
propondo caminhos em favor
do humanismo integral e solidário”. Afirma, ainda: “Educar é construir a verdadeira
fraternidade alicerçada na
justiça e na paz”.
Tratando também, como
era de se esperar, da educação
formal nos três níveis de ensino,
Básico, Médio e Superior, a escola pública e particular, analisa
os problemas mais candentes,
como a dificuldade de acesso, a
exclusão dos mais pobres assim

como o ainda persistente grau
de analfabetismo.
É importante reafirmar que
o assunto importa a cada um de
nós e não “apenas aos outros”,
uma vez que o ato educativo
ocorre na família, nas comunidades, na escola e em toda
a sociedade. Afinal o processo
educativo não se esgota na
infância e adolescência, nem
apenas na Escola. “(...) educar
não é um ato isolado”, diz
o texto. “É um encontro no
qual todos são educadores e
educandos.” Trata-se de um
processo que demanda toda a
vida, envolvendo a todos: quem
ensina também aprende. Como
já disse o grande escritor Guimarães Rosa: “O mestre não é
aquele que ensina, mas aquele
que, de repente, aprende”
(Grande Sertão Veredas). Este
pensamento já revela a necessidade das pessoas serem

humildes e se reconhecerem
humanas. Assim poderão mais
claramente realizar uma educação humanizadora como pede
o texto.
A ação educativa formal ou
não levará sempre em conta,
como fundamento de todo
relacionamento, os valores
fundados num humanismo integral, na cultura do encontro,
em vista da construção de um
mundo mais justo e fraterno em
que as pessoas se respeitem e
sejam capazes do diálogo com
os semelhantes e no respeito à
casa comum.
*Texto-base. C.F. 2022. Edições CNBB
IDEOVALDO R. ALMEIDA
Pascom
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A ANUNCIAÇÃO DO SENHOR
“Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás
o nome de Jesus. Ele será
grande e chamar-se-á Filho
do Altíssimo”… (Lc 1,31) /
“Eis aqui a serva do Senhor,
faça-se em mim segundo a
tua palavra” (Lc 1, 38)
A festa da Anunciação do
Senhor é uma festa mariana
por excelência; São Tomás de
Vilanova (1488-1555) exclama:
“Ó poderosa, ó eficaz, ó augustíssima palavra! Com um
‘Fiat’(faça-se) Deus criou a
luz, o céu, a terra, mas com
este ‘Fiat’ de Maria um Deus
se tornou homem como nós”.
Deus Pai, que escolheu Maria, antes de todos os tempos,
para ser a Mãe de Seu Filho,
o poderoso Senhor criador do
Céu e da Terra, não impôs a
Sua vontade, mas concedeulhe aceitar pelo seu livre
arbítrio, aquela glória e ao
mesmo tempo tão sublime e

penosa missão.
Maria, por sua vez, mesmo
diante da honrosa saudação
do Anjo Gabriel, chamando-a
cheia de graça e sabendo que
dependia dela aceitar ou não
ser Mãe do Salvador, deu o seu
SIM, com toda a humildade e
se abandonou completamente
à vontade do Pai, colocando-se
na posição de uma serva. O Papa
São Leão Magno disse, sobre
este momento: “A humildade
foi assumida pela majestade;
a fraqueza, pela força; a mortalidade, pela eternidade”.
A Anunciação do Senhor é
um acontecimento religioso
tão importante quanto o Seu
nascimento, pois a partir do
SIM de Maria, o Verbo Divino
se fez carne e começaram a se
realizar as promessas de Deus,
para a remissão da humanidade, castigada pelo pecado de
Adão e Eva. Por esta razão, a
festa da Anunciação do Senhor

é uma das mais antigas devoções da Igreja. Santo Agostinho, no século VI, já a havia
fixado para ser comemorada
no dia 25 de março. Porém
ante a sua proximidade com a
Semana Santa, durante certo
tempo, cada Igreja passou a
celebrá-la em outras datas, especialmente, perto do Natal,
mas no século IX, seguindo a
Igreja de Roma, toda a cristandade voltou a comemorá-la
no dia 25 de março, como a
Festa de Nossa Senhora da
Anunciação.
Em 1095, o Papa Urbano II,
reconhecendo a importância
dessa devoção, determinou
que três vezes ao dia, às seis
da manhã, ao meio dia e às
seis horas da tarde, os sinos
de todas as Igrejas repicassem,
para lembrar a importância
da Anunciação e a reza das
AVE MARIAS. A recitação dessa
oração ganhou maior impulso,

após a recomendação
de Nossa Senhora, a
Santa Matilde, (12411297), para que rezassem as Ave Marias, como
um meio para se obter uma
boa morte. Ainda hoje, várias
Igrejas, mantém essa devoção,
fazendo repicar seus sinos,
especialmente às seis horas da
tarde, conhecidos por muitos
como a “hora da Ave Maria”.
Outras Igrejas, como a nossa
Basílica, embora não repiquem
os sinos, transmitem, por seus
alto falantes, a canção Ave
Maria de Guinot.
Atendamos às recomendações da nossa Santa Mãe, para
que nos assista na hora da morte, recitando a oração abaixo
nos horários das AVE MARIAS:
•O Anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu
pelo Espírito. (Reza-se uma
Ave Maria)
•Eis aqui a serva do Se-

POR QUE UMA CRUZ GRANDE É LEVADA EM PROCISSÃO
NO INÍCIO DA MISSA? CONHEÇA A ORIGEM E O
PROFUNDO SIGNIFICADO DA CRUZ PROCESSIONAL
Levada em procissão antes
das cerimônias religiosas, sobretudo no início da Missa, a
cruz processional, à frente do
sacerdote, indica a todos os
presentes que é Cristo quem
conduz o caminho. Cristo também está sempre representado
nesta cruz, porque Ele está à
frente de seu povo. Como o
bom pastor, orienta a direção
da marcha.
O crucífero é aquele que
leva esta famosa cruz, que
deve ser alta para que seja
visível a todos na Igreja. Quando o número de acólitos o
permite, usa-se também o
incensário, levado neste caso
pelo turífero para purificar a
Igreja.
Os ceroferários – aqueles
que carregam velas acesas –
acompanham a cruz para mostrar à assembleia que Cristo
é a luz do mundo. À chegada

ao altar, o crucífero coloca
a cruz processional em local
adequado.
Após a celebração, durante
a procissão de saída, a cruz
também vai em primeiro lugar.
Da cruz processional à
cruz fixa: Esta grande cruz
pode servir em outras procissões além da Missa, mas a presença de um padre ou membro
do clero é sempre obrigatória.
As primeiras cruzes usadas
nas Igrejas eram apenas cruzes processionais, também
chamadas de cruzes sazonais.
Elas remontam aos primeiros
séculos, quando os cristãos
reconheceram o sinal de sua
salvação na cruz. Na época, os
acólitos destacavam algumas
cruzes processionais do mastro
para colocá-las no altar. Mais
tarde, durante a Idade Média,
instalava-se outra cruz, desta
vez fixa, para permanecer no

altar.
Cruz de Lotário: A riqueza das cruzes
processionais
varia de acordo
com os tempos. Algumas
têm decoração
com pedras
preciosas ou
camafeus, enquanto outras
apresentam
trabalhos de
ourivesaria. A
mais conhecida
de todas é a
Cruz de Lotário, que está
conservada na
catedral de Aachen, na Alemanha. Esta cruz foi feita por
ourives por volta do ano 1000.
https://pt.aleteia.
org/2022/02/08/por-que-u-

ma-cruz-grande-e-levada-em
-procissao-no-inicio-da-missa/? Sophie Roubertie
PASCOM

nhor, faça-se em mim segundo a Vossa palavra. (Reza-se
uma Ave Maria)
•O Verbo Divino se fez
carne e habitou entre nós.
(Reza-se uma Ave Maria)
•Rogai por nós Santa Mãe
de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Oremos: Infundi, Senhor,
nos vos pedimos, a Vossa graça em nossas almas, para que
nós, pela Anunciação do Anjo
conheçamos a Encarnação de
Cristo, Vosso Filho, pela sua
Paixão e Morte na Cruz, e sejamos conduzidos à glória da
ressurreição. Por Nosso Senhor
Jesus Cristo Vosso Filho que
Convosco vive na unidade do
Espírito Santo. Amém!
RALPH ROSÁRIO SOLIMEO

LA-CROIX-DELOTHAIRE
(Cruz de Lotário)

O SANTUÁRIO DA PENHA

PUBLICIDADES

MARÇO DE 2022

“QUARESMA É O TEMPO PROPÍCIO PARA O PERDÃO: JESUS CRISTO PERDOOU AS PESSOAS QUE LHE FIZERAM MAL E SACRIFICOU
A SUA PRÓPRIA VIDA PARA QUE NÓS PUDÉSSEMOS VIVER A NOSSA”. (*)
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AGENDA PAROQUIAL de
MARÇO e ABRIL
DEVIDO A SITUAÇÃO DA PANDEMIA SOLICITAMOS QUE CONFIRMEM
OS EVENTOS ABAIXO COM A SECRETARIA
02/mar
04/mar
05/mar
06/mar

Missa de Cinzas às 08h00, 15h00 e 19h30, na Basílica.
Exercício da VIA SACRA às 16h00 e 20h00, na Basílica.
Batizados às 09h00, na Basílica.
Abertura da CF 2022 às 15h00, na Catedral de São 		
Miguel Paulista.
08/mar Missas em louvor a NOSSA SENHORA DA PENHA às 		
07h30, 15h00 e 19h30, na Basílica.
11/mar Missa de aniversário de morte do Padre Carlinhos 		
às 15h00, na Basílica.
11/mar Exercício da VIA SACRA às 16h00 e 20h00, na Basílica.
12/mar Reunião dos ministros extraordinários da
Paróquia, às 09h30, no Salão Paroquial.
13/mar Reunião para preparação da Liturgia da Semana 		
Santa às 16h00, na Basílica (neste dia as
confissões estarão suspensas).
18/mar Exercício da VIA SACRA às 16h00 e 20h00, na Basílica.
19/mar Batizados às 09h00, na Basílica.
19/mar Missa de São José às 15h00, na Basílica.
25/mar Missa da Anunciação do Senhor às 15h00, na Basílica.
25/mar Exercício da VIA SACRA às 16h00 e 20h00, na Basílica.
27/mar Assembleia do Sínodo das 15h00 às 17h30, no
Salão de Festas da Basílica (neste dia as confissões 		
estarão suspensas).
01/abr
Exercício da VIA SACRA às 16h00 e 20h00, na Basílica.
02/abr Batizados às 09h00, na Basílica.
03/abr Encontro de Preparação para vida Matrimonial 		
(Curso de Noivos) na Basílica.
08/abr Missas em louvor a NOSSA SENHORA DA
PENHA às 07h30, 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:
91486-6590

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 11h30 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/basilicadensradapenhasp
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