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NOS CAMINHOS DE MARIA 
A ESPIRITUALIDADE MARIANA NA SEMANA SANTA 

“Deus, que ressuscitou o Senhor, 
também nos ressuscitará a nós pelo 
seu poder.” (1Cor 6,14)

Queridos irmãos e irmãs, a paz de 
Cristo Ressuscitado!

Chegamos à celebração da Páscoa! 
Depois de dois anos sem podermos 
celebrá-la presencialmente, final-
mente estaremos reunidos para poder 
participar da celebração da Paixão, 
Morte e Ressurreição de nosso Senhor!

Com a graça de Deus, vivenciare-
mos cada um dos dias da Semana San-
ta: o Domingo de Ramos da Paixão, 
aclamando a Jesus, nosso Rei, não 
somente levantando nossos ramos, 
mas oferecendo-Lhe também nosso 
coração e nossa vida; rezaremos 
juntos a Santa Missa na segunda-fei-
ra Santa, percorrendo com o Senhor 
os Seus últimos passos aqui na terra 
antes de sua morte redentora e 
meditaremos também sobre as sete 

dores de Sua santíssima Mãe, Maria, a 
qual participa do mistério de sua Pai-
xão de um modo único; na terça-feira 
rezaremos juntos o Terço dos Mistérios 
Dolorosos contemplando, com nossa 
Mãe, as dores do Senhor e sua entrega 
por nós; na quarta-feira nos reuniremos 
como Diocese na Basílica para a Missa 
dos Santos Óleos, ocasião em que os 
óleos dos enfermos, dos catecúmenos 
e do Crisma são abençoados para a 
administração dos sacramentos da 
Unção, do Batismo e da Crisma, e nes-
te dia nossos padres renovam as suas 
promessas sacerdotais que fizeram no 
dia de sua ordenação; na quinta-feira 
participaremos da Ceia do Senhor e do 
Lava-pés, dando início ao Tríduo Pascal; 
na sexta-feira celebraremos a Paixão e 
Morte do Senhor e o adoraremos no Mis-
tério da Cruz e à noite faremos nossa 
procissão do Senhor morto por nós; no 
Sábado Santo exultaremos de alegria 

pela Ressurreição de Jesus, que nos dá 
a certeza da vitória sobre o pecado, o 
mal e a morte, para chegarmos final-
mente ao Domingo de Páscoa.

Convido você, meu irmão e minha irmã 
a estar conosco, em comunhão, na cele-
bração destes mistérios. A Semana Santa 
é uma ocasião para reavivarmos nossa fé 
em Cristo, vitorioso sobre a morte! 

Em tempos de tanto luto e sofri-
mento, causados pela pandemia e suas 
consequências ainda presentes, num 
tempo em que vemos o fantasma da 
guerra rondando a humanidade mais 
uma vez, precisamos recorrer Àquele 
que é o Príncipe da Paz, o Senhor da 
Vida! É a fé na ressurreição de Jesus 
que nos faz ter coragem para seguir 
adiante e não desanimar, que nos dá 
esperança de dias melhores, pois com 
a vitória de Jesus sobre a morte, ela e 
o mal que assola o mundo estão com 
os dias contados, visto que o seu Reino 

chegará à plenitude e não terá fim!
Feliz e Santa Páscoa para você 

sua família! Que Jesus Ressuscita-
do reacenda em todos nós a chama 
da fé, esperança e caridade; que o 
Espírito Santo derramado em nossos 
corações nos conceda aquela Paz e 
Alegria que só Deus pode nos dar e 
que o mundo não nos pode roubar!

Um abraço fraterno,

Pe. EDILSON DE SOUZA SILVA
Pároco da Basílica de Nossa 

 Senhora da Penha

Tendo percorrido o itinerário quares-
mal, aproximamo-nos da Semana Maior, 
da Páscoa da Ressurreição. Permanece ao 
nosso lado, junto à cruz e o sepulcro do 
Senhor, a Mãe de Jesus. Igualmente, Maria 
fica conosco em nossa caminhada pelas 
veredas pascais, experimentando a Vida 
Nova que brota de seu Filho Ressuscitado.

Tanto na Liturgia quanto na piedade 
popular, Maria ocupa um lugar especial. 
Ela está presente quando a Igreja reza 
porque caminha com a mesma Igreja 
em sua lida e missão neste mundo. Na 
Semana Santa, contemplamos, espe-
cialmente, a figura de Maria invocada 
como Senhora das Dores, da Piedade, da 
Soledade, do Calvário, do Silêncio, das 
Angústias e sob outros títulos decorren-
tes da figura da Virgem Dolorosa. Nesse 
sentido, a Igreja nos recorda que Maria, 
mais do que aquela que simplesmente 
chora, é, de fato, a Mãe que oferece o 
Filho. Sua presença e postura exemplar 
aos pés da cruz redentora, bem como sua 
maternidade que é estendida para toda 
a humanidade, representada em João, e 
sua esperança na ressurreição de Jesus 
é o que contemplamos e celebramos ao 
invocar sua presença durante os dias da 
Semana Santa, especialmente no Tríduo 
Pascal. Maria tem uma presença discreta 
nesses dias, posto que seu papel é nos 
remeter Àquele que é o centro e razão 
de nossa fé: o Cristo flagelado, morto e 
ressuscitado. 

Cada comunidade mantém suas tra-

dições e celebra a seu modo a Semana 
Santa, claro que dentro daquilo que 
prevê a Liturgia desses dias santos. Dessa 
forma, sobretudo nos atos de piedade, 
como procissões e outros ofícios, o povo 
de Deus dedica momentos de louvor e 
veneração à Senhora e Mãe das Dores, 
chorando, com ela, a morte do seu Filho 
e da humanidade oprimida e sofredora, 
na qual se prolonga a Paixão do Redentor. 
Dessa forma, na programação da Semana 
Santa de nossa Basílica, estaremos unidos 
a Nossa Senhora das Dores em muitos 
momentos: 

- COROA DAS SETE DORES DE NOSSA 
SENHORA (Segunda-feira Santa): recor-
damos, cantamos e meditamos sete epi-
sódios dolorosos reconhecidos pela Igreja 
na vida de Maria, a “Bela Cordeira” que 
é Mãe e discípula do Cordeiro de Deus 
imolado por nossos pecados. São estas as 
Sete Dores de Maria Santíssima: 1) a pro-
fecia de Simeão; 2) A fuga para o Egito; 
3) A perda do Menino Jesus no Templo; 
4) O encontro com Jesus, o Senhor Bom 
Jesus dos Passos, no caminho do Calvário 
(celebrado, em muitos lugares, com a 
Procissão dos Passos ou do Encontro); 5) 
A morte de Jesus; 6) O descendimento 
de Cristo da Cruz (também ritualizado 
em muitas comunidades na Sexta-feira 
Santa); 7) O sepultamento de Jesus e 
a Soledade de Maria (comemorada, em 
certas regiões, com o Setenário das Dores 
de Maria).

- TERÇO DOLOROSO (Terça-feira 

Santa): como Igreja orante, reunimo-nos 
para contemplar os Mistérios Dolorosos 
do Rosário, recordando a participação 
de Maria no plano da redenção e nos 
momentos derradeiros de Cristo. Os 
Mistérios Dolorosos são: 1) Agonia de Je-
sus no Horto; 2) Flagelação de Jesus; 3) 
Coroação de espinhos de Jesus; 4) Jesus 
carregando a sua cruz; 5) Crucificação e 
morte de Jesus. 

- PROCISSÃO DO ENTERRO (Sexta-
feira da Paixão): no final da tarde de 
Sexta-feira Santa, recordamos o sepulta-
mento de Jesus após o descendimento de 
seu corpo da Cruz. A comunidade realiza 
a procissão que recorda a deposição do 
corpo do Senhor no sepulcro. Atrás do es-
quife do Senhor Morto, segue a imagem de 
Nossa Senhora das Dores, que, apesar do 
coração enlutado, permanece fiel junto 
ao Filho, crente nas promessas da ressur-
reição. Junto a Maria Santíssima, outras 
mulheres piedosas, que acompanharam 
Jesus nos seus momentos finais, as quais, 
representadas por cantoras da Paróquia, 
entoam cantos de lamentação: Verônica 
e as outras três Marias (ou Beús, como a 
tradição popular as chama): Madalena, 
Salomé e Cleofas. 

- COROA DAS SETE ALEGRIAS E CO-
ROAÇÃO DE NOSSA SENHORA (Domingo 
de Páscoa): A esperança de Maria não foi 
decepcionada! O Senhor ressurgiu, e a 
Mãe se associa às alegrias da Ressurreição 
de seu Filho amado! Durante a cerimônia 
da Coroa das Sete Alegrias, a Igreja re-

corda sete episódios de gozo e regozijo 
na vida de Maria, que culminam com a 
Ressurreição de Jesus, razão e centro 
da fé cristã. A imagem da Senhora das 
Dores, antes revestida com o manto roxo, 
portando a coroa de espinhos de Cristo e 
com o coração traspassado pela espada, 
é, então, revestida com o manto branco 
da alegria e coroada como sinal de vitória 
e exultação pela Vida Nova que brota da 
Páscoa. 

Reavivemos, nesta Semana Santa, que 
já não celebrávamos presencialmente há 
dois anos, a certeza do amor maternal de 
Maria, que caminha conosco nas dores e 
nas alegrias, na espada e na coroa, no 
choro e no riso. E agradeçamos sem cessar 
a Jesus que, antes de entregar seu espíri-
to ao Pai, na cruz, num gesto de doação 
e generosidade inestimáveis, quis dar-nos 
o presente e o privilégio de chamarmos 
sua Mamãe como nossa Mamãe do céu! 

LEONARDO CAETANO DE ALMEIDA
Pastoral da Comunicação e Associado 

da Academia Marial de Aparecida

EDITORIAL
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PUBLICIDADES

“DEUS ETERNO E TODO-PODEROSO, DAI-NOS CELEBRAR DE TAL MODO OS MISTÉRIOS DA PAIXÃO DO SENHOR, E ALCANÇAR VOSSO PERDÃO”.



O SANTUÁRIO DA PENHAABRIL DE 20224
PUBLICIDADES

“COM O AMOR DE JESUS CRISTO, VOCÊ É CAPAZ DE FAZER COISAS EXTRAORDINÁRIAS NA SUA VIDA, USE ISSO PARA O BEM! 
NÃO DEIXE DE AJUDAR OS NECESSITADOS NESSE TEMPO DE QUARESMA”.
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25 DE ABRIL - SÃO MARCOS EVANGELISTA

O TEMPO PASCAL

Marcos, ou João Marcos, era 
de origem hebraica, da tribo de 
Levi, sua mãe Maria, que morava 
em Jerusalém. A tradição atribui 
a autoria do evangelho de Marcos 
a João Marcos. No novo testa-
mento Marcos é lembrado com 
o nome hebraico de João, com o 
nome romano de Marcos ou com o 
duplo nome João Marcos.  Vejam 
algumas passagens: “Dando-se 
conta da situação, dirigiu-se à 
casa de Maria, a mãe de João, 
o que tem o cognome de Mar-
cos”. ( Atos 12,12). “Quando 
a Barnabé e Saulo, depois de 
se terem desempenhado do 
seu ministério em Jerusalém, 
regressaram, levando consigo 
João, cognominado Marcos”. 
(Atos 12, 25). “Mas Barnabé que-
ria levar consigo também João, 
cognominado Marcos”. (At. 
15,37) “[...] Barnabé tomando 
Marcos consigo, embarcou para 
o Chipre”. (At. 15.39) “Saúdam-
vos Aristarco, meu companheiro 
de prisão, e Marcos, primo de 
Barnabé”. (Cl. 4,10).

Marcos esteve com Paulo e 
Barnabé em sua primeira viagem 
missionária. Paulo reclamará ain-
da seus préstimos pouco antes de 
morrer.  “ Somente Lucas está co-
migo. Toma contigo Marcos, e tra-
ze-o, pois, me é útil no ministério” 
(2T 4,11). Não se sabe se chegou a 
tempo de presenciar o martírio de 
Paulo, mas na capital do império 
pôs-se a serviço de Pedro. 

 Na cidade de Roma pregava 
Pedro a palavra de Deus e todos 
que ouviam diariamente não se 
dando por satisfeitos, pois não lhes 
bastavam somente a audição, su-
plicaram, com todas as preces, ao 
seu discípulo Marcos, que narrasse 
por escrito, para que tivessem per-
pétua recordação do que ouviam 
e a fim de que, tanto em casa 
quanto fora, permanecessem em 
meditação sobre aquela -palavra. 
Pedro sabendo pelo Espírito Santo 
sobre a fé e a devoção daqueles 
homens confia a Marcos a Escritu-
ra. Pedro lhe dá tantas instruções 
quanto necessárias, mas não para 
dar uma história dos discursos de 
nosso Senhor, mas uma redação 
que deveria para sempre ser lida 
nas Igrejas. Esta foi a causa da 
redação do Evangelho segundo 
Marcos, que não é outra coisa do 
que a interpretação da pregação 
de Pedro adaptada às várias cir-
cunstância. Marcos fornece uma 
narração resumida e breve, na 
qual imitou Pedro, seu mestre, 
que tinha o gosto pela brevidade. 

O mais antigo testemunho da 
autoria do evangelho de Marcos 
encontramos em Papias, Bispo de 
Hierápolis, na Frigia, que viveu 
entre os anos 70 e 140 d.C., que 
nos fornece as mais antigas infor-
mações sobre a composição do 
evangelho de Marcos, tendo como 
base   não o apostolo João, mas o 
discípulo João, o “presbítero” a 
quem seguia. Relata que   Marcos 

como sendo o intérprete de Pedro, 
tudo o que registrou, escreveu 
com grande exatidão, não, en-
tretanto, na ordem em que foi 
falado ou feito por nosso Senhor, 
pois não ouviu nem seguiu nosso 
Senhor. Marcos não errou em 
nada ao escrever algumas coisas 
como ele as recordava; pois teve 
o cuidado de atentar para uma 
coisa, não deixar de lado nada 
que tivesse ouvido nem afirmar 
nada falsamente nesses relatos. 
Dos discípulos, alguns receberam 
a missão de pregar aos judeus, ou-
tros o de pregar aos gentios.  Pois 
não era conveniente que o Evan-
gelho fosse pregado exclusiva-
mente por causa dos que estavam 
presentes, mas também aos que 
viriam no futuro, essa distinção 
foi observada pelos escritores do 
Evangelho; pois Mateus escreveu 
o Evangelho para os Judeus em 
hebraico; Marcos, por sua vez, foi 
o primeiro que escreveu o Evan-
gelho para os gentios. Marcos foi 
considerado o “estenógrafo” de 
Pedro e seu Evangelho foi escrito 
entre os anos 50 e 60. 

Depois da morte de Jesus 
Cristo, não se têm mais notícias 
de Marcos. Uma antiga tradição 
diz que ele foi evangelizar o 
Egito, onde fundou a Igreja de 
Alexandria. Outra, narra que, an-
tes de chegar ao Egito, esteve em 
Aquileia, para reconfirmar a evan-
gelização no nordeste do Império. 
Ali, converteu Hermagoras, que se 

tornou o primeiro Bispo da cidade. 
O evangelista Marcos morreu, 

provavelmente, entre os anos 
68 e 72, talvez como mártir de 
Alexandria, no Egito. 

Assim escrevem os Atos de 
Marcos, no IV século: “No dia 24 
de abril, os pagãos o arrasta-
ram pelas ruas de Alexandria, 
amarrado com uma corda no 
pescoço. Jogado na prisão, foi 
confortado por um anjo. Mas, no 
dia seguinte, sofrendo atrozes 
suplícios, morreu. Seu corpo 
devia ser queimado, mas, salvo 
pelos fiéis, foi sepultado em 
uma gruta. Dali, no século V, foi 
trasladado para uma Igreja”.

Segundo uma lenda, no ano 
828, dois mercantes venezianos 
teriam levado o corpo de São 
Marcos, ameaçado pelos árabes, 
para a cidade de Veneza, onde 
ainda hoje descansa na Basílica 
a ele dedicada. Algumas de suas 
relíquias são conservadas também 
no Cairo, Egito, na catedral de 
São Marcos, sede do Patriarca 
copta-ortodoxo, Tawadros II.

A Basílica romana de São Mar-
cos, em pleno centro histórico, 
testemunha a sua presença, visto 
que, - se diz, - a sua casa foi cons-
truída sobre o lugar onde surgia 
a casa onde o Evangelista viveu.

São Marcos é Padroeiro dos 
tabeliões, escrivães, vidraceiros 
e ópticos. É venerado como Santo 
por várias Igrejas cristãs, além da 
Católica, como a Ortodoxa e a Cop-

ta, que o considera seu Patriarca.
Referencias Bibliográfica: https://
www.vaticannews.va/pt/santo-do-

dia/04/25/s--marcos--evangelista.html 
Catena Aurea – Exposição conti-

nua sobre os evangelhos Vo. 2 Evange-
lho São Marcos – São Tomas de Aquino 

– 1ª Edição – março 2019 – CEDET
Padres Apostólicos -São Paulo

-Paulus 1995 – Coleção Patrística.
História Eclesiástica – Eusébio de 

Cesareia – - Rio de Janeiro - CPAD – 
2019 / Bíblia de Jerusalém 12ª reim-

pressão – São Paulo – Paulus 2017.
https://franciscanos.org.br/

vidacrista/calendario/sao-marcos-e-
vangelista/#gsc.tab=0

https://www.paulus.com.br/
portal/santo/sao-marcos-evangelis-

ta-2/#.YjjmEOrMLIU
https://www.capuchinhos.org/

biblia-e-liturgia/evangelistas/o-e-
vangelho-de-marcos!

ARNALDO AUGUSTO RIBEIRO
Equipe de Liturgia

A vitória de Cristo sob o pe-
cado e a Morte é o cerne da vida 
cristã. Cristo se Encarnou, viveu 
no meio dos homens, assumiu 
em tudo sua condição humana, 
exceto no pecado (cf. Hb 4,15) e 
se entregou à Cruz, derramando 
seu sangue, por amor. Venceu a 
morte, triunfou sobre o pecado, 
Ressuscitou ao Terceiro Dia. 

O Tempo Litúrgico da Páscoa, 
caros irmãos leitores, nos mo-
tiva a contemplar este mistério 
da nossa Salvação. Sim! Cristo 
Ressuscitou, aleluia. Essa é a 
nossa fé, (cf. ICor 15). Na Páscoa 
contemplamos Jesus Ressuscitado 
e fortalecemos nossa esperança 
de que a vida é nos dada por seu 
amor redentor e misericordioso. 
Por isso, seguimos seus passos vi-
vendo suas propostas evangélicas, 
somos convidados a nos doarmos, 
também, por amor, aos irmãos, 
esse é o sentido do seguimento, 

viver a caridade conforme Cristo 
viveu; isso é ter vida em abundân-
cia conforme as Escrituras (cf. Jo 
10,10b). 

O Tempo Pascal, no calendário 
litúrgico se inicia no Domingo de 
Páscoa e perlonga por 50 dias 
até o Domingo de Pentecostes (o 
derramamento do Espírito Santo 
sobre a Igreja, que, impulsionada 
pelo Espírito de Cristo, parte para 
anunciar o testemunho da Ressur-
reição) que neste ano celebra-se 
no do dia 5 de junho. São sete 
domingos da Páscoa a Pentecos-
tes, esse período, vivido em cada 
ano, não tem uma data fixa, é ce-
lebrado no primeiro domingo após 
a primeira lua cheia no equinócio 
da primavera no hemisfério Norte 
e, aqui no sul, no equinócio de ou-
tono, ou seja, aproximadamente 
entre os dias 20 de março a 25 de 
abril, dependendo do ano. 

O significado da palavra Pás-

coa tem sua origem no hebraico 
Pessach e significa passagem, 
a festa do povo hebreu, da sua 
libertação da escravidão do Egito 
para a terra prometida, aconteci-
mento chave do Antigo Testamen-
to. Em Jesus, essa festa toma um 
sentido novo e eterno, é a Páscoa 
do Senhor, festa da Ressurreição 
para os cristãos. 

Não confundamos, queridos 
leitores, esse período não é o único 
tempo que celebramos a Páscoa, 
afinal, toda santa missa celebramos 
o Mistério Pascal de Cristo: Paixão, 
Morte e Ressurreição. No entanto, 
esse tempo na liturgia marca a ação 
litúrgica da Igreja que celebra e 
faz memória desse grande aconte-
cimento, chave, na história da hu-
manidade, a redenção dos homens.

O Dia da Pascoa do Senhor se 
estende por oito dias, a chamada 
Oitava da Páscoa, ou seja, du-
rante esses oito dias é celebrada 

a Solenidade da Páscoa do 
Senhor. No segundo Domin-
go da Páscoa celebramos a 
Festa da Divina Misericór-
dia, instituída no ano 2000 
pelo saudoso Papa João 
Paulo II, a qual celebra a 
infinita Misericórdia de Deus ma-
nifestada em Jesus. No quarto do-
mingo, é o Domingo do Bom Pastor, 
Cristo é o bom Pastor, que cuida das 
suas ovelhas, para que nenhuma 
se perca. Outras duas Solenidades 
são vividas nesse tempo, uma, já 
citada, que marca o fim do tempo 
litúrgico, Pentecostes, e outra é a 
Solenidade da Ascenção do Senhor, 
quarenta dias após o Domingo da 
Ressurreição faz-se memória da 
Ascenção do Senhor aos céus, que, 
seria celebrado numa quinta-feira, 
mas, no Brasil se prorroga para o 
Domingo seguinte.

O Círio Pascal é o símbolo 
desse ciclo e simboliza a luz do 

Cristo Ressuscitado; durante todo 
o tempo litúrgico é acendido, é a 
luz do Cristo vivo e Ressuscitado, 
acesa em nossos corações. Que 
esta luz nos ilumine e transforme 
nossas vidas, que Deus abra nossas 
mentes e nossos corações para 
contemplar o Cristo e seguir seus 
ensinamentos. Que todos tenham 
uma santa e feliz Pascoa! Deus 
abençoe a todos!

Imagem extraída do seguinte link: 
https://cleofas.com.br/pascoa-festa-
da-ressurreicao-de-cristo/

Pe. RONALDO FERNANDES 
VIEIRA

Vigário Paroquial
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30 DE ABRIL - SÃO PIO V

DOMINGO DE RAMOS: A Kenosis de Cristo

São Pio V, nascido Antonio 
Ghislieri, em 17 de janeiro 
de 1504, teve uma infância 
pobre, como filho de um pe-
queno agricultor da aldeola de 
Buscomarengo, no território 
de Milão, tendo como menino 
trabalhado como pastor de 
ovelhas. Aos 14 anos ingressou 
na Ordem dos Pregadores de S. 
Domingos, onde estudou e foi 
ordenado sacerdote em 1528.

Foi professor em Bolonha, 
Inquisidor e Bispo de Nepi, 
Sutri e, 1557, Cardeal Bispo 
de Montovi. Nessa condição 
compareceu ao conclave, 
reunido em 1566, para eleger 
o sucessor de Paulo IV. Entre 
os cinquenta e dois cardeais 
presentes, encontrava-se o 
cardeal arcebispo de Milão, S. 
Carlos Borromeu, que, enten-
dendo ser ele o melhor can-
didato para as necessidades 
requeridas pela Igreja naquele 
momento, usou de toda a sua 
influência, para fazê-lo Papa.

Como Papa continuou com 

a simplicidade de vida, man-
tendo os hábitos monásticos 
dominicanos. Reduziu ao mais 
indispensável os gastos com 
a sua pessoa, combateu a 
gastança a que Roma estava 
acostumada, o que lhe cau-
sou bastante dor de cabeça; 
combateu o nepotismo, obri-
gando cada bispo a residir em 
sua Sé, o que não acontecia 
até então, empenhou-se em 
restaurar a disciplina clerical, 
além de se dedicar de corpo 
e alma a velar pela pureza da 
fé e à promoção da reforma 
cristã, segundo os decretos do 
Concílio de Trento. 

Nesse afã, no mesmo ano 
de sua eleição, publicou o 
Catecismo Romano, dois anos 
depois um Breviário e, em 
1570, o Missal, unificando a 
celebração da Missa em todo o 
Ocidente católico. (Hoje, com 
o novo Ordo Missae, de Paulo 
VI, a Missa de Pio V, chamada 
pelos tradicionalistas de Missa 
Tridentina, continua sendo 

celebrada em algumas Igrejas, 
em caráter extraordinário).

Mas a grande obra de S. Pio 
V foi a de conseguir unir prínci-
pes cristãos, na defesa da Euro-
pa, contra a invasão muçulmana, 
perpetrada pela armada turca, 
que já havia dominado a ilha 
de Chipre e devastado a Grécia. 
Reunindo navios dos Estados Pon-
tifícios, da Espanha e de Veneza, 
organizou uma esquadra, deno-
minada de Liga Santa, que sob o 
comando do príncipe Dom João 
da Áustria, enfrentou a esquadra 
turca. Apesar da superioridade 
numérica dos otomanos, a es-
quadra cristã, sob a invocação 
de Nossa Senhora do Rosário, 
logrou a vitória, derrotando-os 
numa cruenta batalha no largo 
de Lepanto, na Grécia, a 7 de 
outubro de 1571.

O Papa, durante toda a 
batalha, ficou em seu gabinete 
rezando o Santo Rosário e ter-
minada esta, ele teve a visão 
da vitória da Santa Liga e a 
anunciou ao povo romano. Pela 

proteção 
d a  V i r -
gem, fato 
atestado 
até pelos 
inimigos 
muçulma-
nos, que viram a Sua presença 
em auxílio aos cristão durante 
a batalha, ele estabeleceu o 
dia 7 de outubro como a festa 
de Nossa Senhora do Rosário.

Dez dias depois de regres-
sar de uma peregrinação  pelas 
Sete Basílicas de Roma, en-
tregou a sua alma ao Criador, 
após ter recebido os últimos 
Sacramentos, isto a 29 de 
abril de 1572; o Papa Sisto V, 
em 1586, colocou o seu corpo 
numa magnífica urna, na cape-
la do Santíssimo Sacramento, 
na Igreja de Santa Maria Maior. 
Foi canonizado por Clemente 
XI, em 1712, sendo a sua fes-
ta comemorada no dia 30 de 
abril.

Dele diz o Martirológio 
Romano: “...São Pio V, da Or-

dem dos Pregadores, Papa e 
confessor, que se aplicou com 
zelo e habilidade, a restau-
rar a disciplina eclesiástica, 
a extirpar as heresias, e 
esmagar os inimigos do nome 
cristão. Governou a Igreja 
pela santidade, não só de 
sua vida, mas também das 
leis que promulgava”.

É admirável como São Pio 
V, de tão modesta origem, 
com quase nenhuma prepa-
ração política, desempenhou 
um pontificado tão glorioso: 
poucos são os pontífices tão 
chorados em Roma, como ele 
o foi.

São Pio V, rogai por nós e 
pela nossa Igreja.

RALPH ROSÁRIO SOLIMEO

Feito o itinerário da quares-
ma, iniciamos, com o domingo 
de Ramos, a Semana Santa, 
chegando, assim, com a cele-
bração solene da Páscoa do Se-
nhor, ao ápice do Ano Litúrgico.

A entrada triunfal de Jesus 
em Jerusalém, narrada pelos 
quatro evangelistas, apresenta, 
como todos sabemos, Jesus sen-
do aclamado pelo povo, monta-
do num jumentinho. “Hosana 
ao Filho de Davi” bradava o 
povo, levantando seus ramos, 
como diz o evangelho de João. 
Este mesmo povo, talvez, que 
pedirá, dias depois, a sua mor-
te: “crucifica-o, crucifica-o”.

Todos os que aplaudiam, 
ou talvez, a maioria, queria, 
que rapidamente surgisse um 
novo Rei, com seu exército e 
poder, para proteger e salvar o 
povo. Jesus, entretanto, vem 
humilde, montado num jumen-
tinho, pronto para o sacrifício 
da cruz e para suportar todos 
os sofrimentos daí advindos. 

Tinha absoluta consciência de 
sua missão salvífica que passaria 
pelo sofrimento e morte. Nossa 
Senhora das Dores, que con-
templaremos na Semana Santa, 
vive com Jesus desde o início, 
a antecipação do martírio. A 
entrada de Jesus em Jerusalém 
apresenta, pois, o Cristo humil-
de e despojado de si mesmo, 
como diz São Paulo na primeira 
leitura desta celebração. “... 
esvaziou-se a si mesmo, assu-
mindo a condição de servo e 
tornando-se semelhante aos 
homens. Assim apresentando-
se como simples homem....” 
Dá-se a esta ação de Jesus a 
denominação de “kenosis”, 
termo grego que quer dizer des-
pojar-se da sua condição divina, 
para revestir-se da condição 
humana. Sem se afastar do pai, 
apresenta-se como um simples 
ser humano, preparado para o 
aplauso e para o martírio.

Domingo de Ramos nos intro-
duz, como dissemos, na Semana 

Santa. Como o povo judeu que 
aclamou Jesus, estendendo seus 
mantos para a passagem do 
Cristo-Messias e levantando seus 
ramos, nós também participamos 
da procissão com nossos ramos 
bentos, aclamando Jesus e dando 
nosso testemunho público de fé, 
prontos a viver, sob a proteção de 
Maria, a Virgem dolorosa, estes 
dias importantes da vida cristã, 
até a Páscoa, momento central da 
vida da Igreja e da humanidade, 
para aprendermos para nossa vida 
todo o verdadeiro evangelho de 
nosso Salvador.

O Papa Francisco sempre 
tem, para nós, uma palavra 
de esclarecimento e de refle-
xão profunda: “Passamos da 
alegria de acolher Jesus, que 
entra em Jerusalém, à tristeza 
de O ver condenado à morte 
e crucificado. É uma atitude 
interior que nos acompanhará 
ao longo da Semana Santa. 
Abramo-nos, pois, a esta sur-
presa”, exortou.

“Jesus começa logo por 
nos surpreender. O seu povo 
acolhe-O solenemente, mas 
Ele entra em Jerusalém num 
jumentinho”, continua Fran-
cisco. “Pela Páscoa, o seu 
povo espera o poderoso liber-
tador, mas Jesus vem cumprir 
a Páscoa com o seu sacrifício. 
O seu povo espera celebrar a 
vitória sobre os romanos com 
a espada, mas Jesus vem ce-
lebrar a vitória de Deus com 
a cruz”, observou o Papa.

IDEOVALDO R. ALMEIDA
Pascom

NOTA DE 
FALECIMENTO

Comunicamos com muito 
pesar o falecimento da Sra. 
Teresa Veloso, devota de 
Nossa Senhora da Penha e 
sempre ativa nos eventos em 
nossa comunidade, princi-
palmente na retaguarda da 
cozinha. Nossos sentimos à 
família.
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“Ó DEUS, VOSSO FILHO PADECEU NA CRUZ PARA LIVRAR-NOS DA ESCRAVIDÃO DO PECADO, CONCEDEI-NOS A GRAÇA DA RESSURREIÇÃO”.

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)
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DIA 11/03 – MISSA EM MEMÓRIA DO PADRE CARLINHOS àS 15H00 NA BASÍLICA

DIA 19/03 – MISSA DE SÃO JOSÉ àS 15H00 NA BASÍLICA

EXERCÍCIOS DA VIA SACRA – TODAS AS SEXTA-FEIRA DA QuARESMA NA BASÍLICA

APRESENTAÇÃO à COMuNIDADE DEDICANDO-OS A DEuS E A NOSSA SENHORA DA PENHA

Fotos 3 e 4 – Arthur (pAis eduArdo e MArinA)Fotos 1 e 2 – MAriA Alice (pAis JoseMAr e ZelâniA) 
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INVESTIDuRA DE COROINHAS

ASSEMBLEIA PAROQuIAL 
SÍNODO 2021~2023

COLLECTA PRO LOCIS SANCTIS

Servir ao altar é servir a 
Deus. Servir de forma íntima 
e visível. Servir a Liturgia é 
servir a comunidade de fé 
que se reúne. É uma maneira 
de exercer o compromisso 
batismal de pertença ao povo 
santo de Deus. 

Temos na nossa Paróquia 
um grupo de excelentes jovens 
que servem todos os domingos 
como coroinhas. Atualmente, 

são em número de nove. No 
último domingo, 27/03, foram 
investidos os dois últimos na 
missa das 10h30. Este serviço 
existe desde 2018 e é pioneiro 
na Basílica, que não dispunha 
de uma equipe de coroinhas 
antes.

O que é preciso para ser co-
roinha? Em primeiro lugar, ser 
bom católico, isto é, viver a 
fé cristã católica em sua inte-

gridade, ter feito pelo menos 
a Primeira Comunhão, viver 
os sacramentos (Confissão e 
Eucaristia), ter minimamente 
vida de oração e de leitura da 
Sagrada Escritura e procurar 
viver as virtudes, não apenas 
na comunidade, mas no dia a 
dia. E ter consciência de que 
o serviço do altar não é status, 
nem vaidade, mas colocar-se 
à disposição, com humildade e 

alegria. Aceitamos candidatos 
entre 11 e 18 anos. Devem 
passar por um processo de 
treinamento e formação aos 
sábados, que pode variar de 
duração, para depois serem 
investidos no serviço do altar 
diante de toda a comunidade, 
numa celebração eucarística. 
Servir ao altar, é mostrar con-
cretamente o amor a Jesus e à 
sua Igreja. Se você sente esse 

amor ou conhece jovens que se 
disponibilizem, procure-nos. 
Deixe seu nome e telefone na 
Secretaria Paroquial ou fale 
com Atílio.

ATÍLIO MONTEIRO JÚNIOR
Ministro da Palavra 

e do Batismo
Coordenação do Serviço 

do Altar

Toda a Igreja está convocada pelo papa Francisco a percorrer o caminho rumo ao Sínodo (outu-
bro 2023): “Para uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão”. Assim, ele “convida a 
Igreja inteira a se interrogar sobre um tema decisivo para a sua vida e a sua missão: “O caminho 
da sinodalidade é precisamente o caminho que Deus espera da Igreja do terceiro milênio”. 

No dia 27 de março às 15h00 nossa Comunidade se reuniu em assembleia para conhecer a 
proposta e o objeto do Sínodo e a discernir em conjunto como progredir e crescer no caminho 
para ser uma Igreja rumo a comunhão, participação e missão que Deus nos chama a viver, ou 
seja, refletir sobre nós mesmos como Igreja, Povo de Deus

ROBERTO A. de OLIVEIRA | Pastoral da Acolhida / Pascom

A coleta da Sexta-feira da Pai-
xão é o tradicional meio pelo qual 
a Igreja do mundo inteiro ajuda 
as comunidades do Oriente Médio 
através da Custódia dos Frades 
Franciscanos. É um gesto para ma-
nifestar proximidade aos cristãos 
da Terra Santa.

“Existe uma base fundamental, 
isto é, somos irmãos na fé, na es-
perança, na caridade e, portanto, 
estamos unidos na oração, na 
partilha de nossa vida de carida-
de e amor, de união com Cristo. 
Além disso, existem ainda muitas 
oportunidades de se ajudar estes 
nossos irmãos. A coleta da Sexta-
feira Santa é uma delas e, portanto 
para nós e a Custódia da Terra Santa 
tem importância fundamental sen-
sibilizarmos todos os cristãos e os 
católicos para que ajudem os que 
estão sofrendo mais”.

A “Coleta para a Terra Santa” ou 
“Collecta pro Locis Sanctis”, nasce 
da vontade dos papas de se manter 
um laço forte entre os Cristãos do 
mundo inteiro e os Lugares Santos e 
hoje representa a principal fonte de 
ajuda. Além da custódia dos santuá-
rios, ela permite a sustentação das 
obras sociais e educacionais e das 
atividades pastorais e de solidarie-
dade em apoio à população local.

“O Oriente Médio sem os cris-
tãos seria outro Oriente Médio. Ele 
se transformaria em um Oriente 
Médio de ruínas, pedras e museus 

e não de pedras vivas que testemu-
nham o próprio lugar onde todos os 
eventos da salvação se realizaram 
desde o antigo testamento, e de-
pois onde ocorreu a salvação de 
Cristo através da vida de Jesus, o 
filho de Deus encarnado”.

As ofertas recolhidas pelas pa-
róquias e pelos Bispos são entregues 
aos Comissários da Custódia da 
Terra Santa e em uma parte menor 
a outras instituições que atuam no 
território.

“A imaginação da caridade é 
inesgotável e acho que no ano da 
Misericórdia, proclamado pelo Papa 
Francisco em prol da Igreja inteira, 
está ocorrendo um verdadeiro re-
nascimento de iniciativas, de gestos 
de caridade também heroica por 
parte dos nossos irmãos católicos”.

FONTE: https://revistaterrasanta.
com.br/2016/03/24/coleta-da-sexta-

feira-santa-um-abraco-aos-cristaos-
do-oriente-medio/

S.E. Card. LEONARDO SANDRI
Prefeito da Congregação para 

as Igrejas Orientais



O SANTUÁRIO DA PENHAABRIL DE 202210
FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO

29 DE ABRIL - SANTA CATARINA DE SENA – SANTA E DOUTORA DA IgREjA!
“Nada atrai o coração de 

um homem como o amor! Por 
amor, Deus o criou; por amor, 
seu pai e sua mãe deram-lhe 
a sua substância; ele foi feito 
para amar.” Palavras escritas 
por Catarina a respeito de Je-
sus, a quem era dedicado todo 
o seu amor.

“Esta é uma virgem sábia, 
uma das jovens prudentes, que 
foi ao encontro de Cristo com 
sua lâmpada acesa.” Essa é a 
antífona da entrada da Missa 
em memória de Santa Catarina 
de Sena que faz referência à 
parábola das dez virgens, as não 
previdentes. Santa Catarina de 
Sena, virgem, doutora da Igreja 
e co-padroeira da Itália e da Eu-
ropa, foi uma mulher decisiva na 
história da Igreja, empenhada 
no anúncio do Reino de Deus, no 
amor aos sacerdotes e ao Santo 
Padre, o Papa, e na vivência da 
santidade sem reservas.

Catarina nasceu no dia 25 
de março de 1347, na cidade 
de Sena na Itália, no ceio de 
uma família muito pobre, com 
24 irmãos, teve uma infância 
difícil, sempre adoentada e 
sem condições de estudar. Ainda 
muito pequena, aos sete anos, 
após ter uma visão em que Je-
sus estava vestido com roupas 
pontificais, Catarina consagrou 
a Deus sua virgindade. A menina 
mantinha-se sempre em oração, 
fazia penitências rigorosas e 
experimentava visões em seus 
momentos de oração, mesmo 
contradizendo as orientações 
de seus pais, seguia em frente 
sempre seguindo ao chamado 
de seu coração. Sempre deter-
minada, aos 12 anos, cortou o 
cabelo, cobriu-se com um véu 
e encerrou-se em casa para 
evitar ceder aos desejos de seus 
pais quanto ao casamento. Com 
quinze anos, a jovem Catarina 
ingressou na Ordem Terceira de 
São Domingos, como religiosa, 
onde continuou uma vida dedi-
cada a oração e atuação na so-
ciedade. Era uma jovem serena 
e sorridente, acolhia com amor 
as pessoas, gostava de música, 
cantava longamente e tinha voz 
entoada e agradável. Catarina 
amava a natureza!

Como não sabia escrever, Ca-
tarina ditava cartas às pessoas 
como forma de orientar o povo 

à prática da misericórdia e ao 
exercício da caridade. Revestida 
dos dons de Deus, Santa Catari-
na era capaz de chegar ao segre-
do do coração das pessoas assim 
que as conhecia, segurava suas 
mãos, olhava em seus olhos, ria 
e chorava com elas. Ao falar ja-
mais cansava seus ouvintes, com 
os assuntos relacionados a Deus, 
não se preocupava em agradar 
ou desagradar as pessoas, ape-
nas em declarar a verdade.

Durante o período em que 
a sede da Igreja estava em 
Avignon, na França, e não em 
Roma, a autoridade da igreja 
sofria influência da política 
francesa, o povo católico, em 
todo o mundo, sofria. A Igreja 
tinha dois papas disputando a 
Cátedra de São Pedro. Santa 
Catarina seguindo a inspiração 
de seu coração viaja pela Itália e 
por outros países, falando, pre-
gando, ditando cartas aos reis, 
aos príncipes, aos governantes 
católicos, aos cardeais e aos 
bispos. No final de sua missão, 
ela conseguiu que Urbano VI, o 
verdadeiro papa, voltasse para 
Roma e assumisse o legítimo 
governo da Igreja.

Durante o período em que a 
peste negra, dizimou quase um 
terço de toda a população da 
Europa, Santa Catarina enfren-
tou com serenidade e firmeza 
colocando se ao lado dos doen-
tes, lutando por eles e curando a 
muitos através de ações diretas e 
de suas orações. Seu exemplo de 
amor e misericórdia converteu 
centenas de pagãos e deixaram 
seus contemporâneos perplexos.

Na visão que nunca deixou o 
coração e a mente de Catarina, 
Nossa Senhora apresenta-a a 
Jesus, que lhe confiou um anel 
maravilhoso, dizendo-lhe: “Eu, 
teu Criador e Salvador, despo-
so-te na fé, que conservarás 
sempre pura, até quando cele-
brares Comigo no Céu as tuas 
bodas eternas”. (Raimundo de 
Cápua, Santa Catarina de Sena, 
Legenda maior, nº. 115).

Na espiritualidade de Santa 
Catarina de Sena destacam-se 
três pontos: intimidade com 
Deus, piedade e arrependimen-
to e a Divina Providência. Os 
seus ensinamentos são dotados 
de uma riqueza tão profunda 
que o Papa Paulo VI a declarou 

Doutora da Igreja em 1970. 
Quando nos dedicamos à lei-
tura, estudo e meditação das 
obras dessa santa doutora 
da Igreja, nós percebemos 
que “de Santa Catarina nós 
aprendemos a ciência mais 
sublime: conhecer e amar Je-
sus Cristo e a sua Igreja. No 
Diálogo da Providência Divina, 
ela, com uma imagem singular, 
descreve Cristo como uma 
ponte lançada entre o céu e a 
terra. Ela é formada por três 
grandes escadas, constituídas 
pelos pés, pelo lado e pela 
boca de Jesus. Elevando-se 
através destas grandes esca-
das, a alma passa pelas três 
etapas de cada caminho de 
santificação: o afastamento 
do pecado, a prática da vir-
tude e do amor, a união dócil 
e afetuosa com Deus”. (Papa 
Bento XVI, Audiência em 24 de 
novembro de 2010).

Catarina faleceu em Roma no 
dia 29 de abril de 1380, vítima 
de um derrame, aos 33 anos de 
idade, como seu amado Jesus. 

Em 1375 Catarina 
de Sena recebeu os 
estigmas de Cristo, 
revivendo sema-
nalmente a Paixão 
de Cristo duran-
te 05 anos. Pouco 
antes de morrer, 
Catarina de Sena 
disse: “Partindo 
do corpo eu, na 
verdade, consumi 
e entreguei a mi-
nha vida na Igreja 
e pela Igreja, que é para mim 
uma graça extremamente sin-
gular”. (Raimundo de Cápua, 
Santa Catarina de Sena, Legen-
da maior, nº 363).

Sua entrega a Jesus, sua 
coragem, sabedoria, grandeza 
espiritual, profundidade teoló-
gica e poder da Palavra, foram 
características que fizeram de 
Catarina uma mulher única na 
história da Igreja, No ano de 
1970, pelo Papa Paulo VI, Santa 
Catarina de Sena é proclamada 
como Doutora da Igreja.

Textos de Santa Catarina 

de Sena - “O Diálogo da Divina 
Providência”, o “Epistolário” e 
a coletânea de “Orações”

Que Santa Catarina seja para 
todos nós verdadeiro exemplo 
de fé e de amor em Jesus Cristo!

Fontes: https://www.vati-
cannews.va/pt/santo-do-dia 

https://arqbrasilia.com.br 
https://cruzterrasanta.com.br 
https://formacao.cancaonova.

com
LYSANDRA PRISCILA 

FERREIRA
Pastoral da Catequese

Catequista

PREZADO IRMÃO E IRMÃ NA FÉ, APROVEITE NESTE TEMPO TÃO IMPORTANTE PARA FAZER A SUA CON-
FISSÃO INDIVIDUAL E CELEBRAR A PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO COM A ALEGRIA DA RECONCILIAÇÃO.

PE. EDILSON e PE. RONALDO 
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“Ó PAI, NA SANTA CEIA, VOSSO FILHO JESUS, DEU À SUA IGREJA UM NOVO E ETERNO SACRIFÍCIO, COMO BANQUETE DO SEU AMOR”.

PASTORAL DO DIZIMO

Banco Santander 
Agência: 2196 – C/C: 13000175-9

Mitra Diocesana de  | São Miguel Paulista 
CNPJ: 61.378.741/0003-67

Sua contribuição pode ser feita de segunda à sá-
bado na secretaria da Basílica nas missas de domingo 
ou através de depósito ou transferência bancária
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O SACRO TRÍDuO PASCAL

23 DE ABRIL - SÃO JORGE

Síntese e ápice do ano litúr-
gico, o Sacro Tríduo Pascal é o 
centro da celebração da Paixão, 
Morte e Ressurreição de Cristo. 
Não é mera “preparação” para a 
Páscoa, mas sim, um único movi-
mento  celebrativo que, pela sua 
densidade e profundidade, não é 
possível esgotar num único dia. 
Por isso, o seu desdobramento em 
três dias (tríduo).

Lembremos brevemente como 
o surgimento do Tríduo Pascal 
ocorreu. De início, os cristãos ce-
lebravam a Páscoa semanal pela 
Eucaristia dominical, apenas. 
Mas logo começaram a celebrar 
o evento da Páscoa uma vez por 
ano, de modo particular. Era 
uma solene vigília pascal onde os 
cristãos reviviam o mistério da 
morte e ressurreição do Senhor. 
Aos poucos, introduziu-se o ele-
mento batismal. Os catecúmenos 
eram batizados nessa noite e os já 
batizados, renovavam seus com-
promissos batismais, pois a Morte 
e Ressurreição de Cristo-Cabeça é 

também dos cristãos, seus mem-
bros. Aos poucos, todo o conteúdo 
celebrativo vivenciado na solene 
vigília foi se desmembrando em 
três dias fortes de espiritualida-
de e densidade litúrgica. Assim, 
começando na véspera, Quinta-
feira à noite, com a Última Ceia 
do Senhor com seus discípulos, 
quando institui a Eucaristia e o sa-
cerdócio, a Sexta-feira celebra a 
Paixão e Morte de Jesus Cristo; no 
Sábado, a sepultura, e, na grande 
Vigília Pascal, a sua ressurreição.

Infelizmente, ao longo dos 
tempos, o povo de Deus foi va-
lorizando aspectos secundários e 
marginais afastando-se do cerne 
de cada celebração, ao dar mais 
importância, por exemplo, ao 
ramo bento, o beijo na adoração 
da cruz, a bênção dos ovos ou das 
frutas no Domingo de Páscoa, ou 
ainda, a malhação do Judas.

Atualmente o Tríduo Pascal 
inicia-se com a Missa vespertina 
da Ceia do Senhor, dando início 
à celebração da Sagrada Paixão. 

Para que fique sublinhado que a 
Páscoa de Cristo consiste no mo-
vimento de morte e ressurreição, 
novidade da vida que surge da 
morte redentora, o Tríduo, depois 
da reforma litúrgica, passou a ser 
chamado Tríduo Pascal.

Além disso, a celebração ca-
tólica da Páscoa do Senhor não 
se resume ao Domingo da Páscoa, 
mas se expande por cinquenta 
dias, até o Domingo de Pente-
costes, em que se encerra o ciclo 
pascal, como é denominada esta 
parte do Ano Litúrgico.

Sendo tão denso o Mistério 
celebrado nestes dias solenes, 
vamos nos ater um pouco mais na 
Vigília Pascal, propriamente dita. 
Ela constitui a grande Páscoa anual 
dos cristãos, em que se celebram 
os Sacramentos da Iniciação cristã 
e se renovam as promessas batis-
mais. Nesta noite, a mãe de todas 
as vigílias, falam alto os símbolos 
da vida: o fogo, a luz, a água, o 
óleo, o pão e o vinho.

A celebração tem início com 

a bênção do fogo novo e do Círio 
Pascal, símbolo do Cristo Ressus-
citado e vencedor. Em seguida, a 
Igreja medita sobre as maravilhas 
que Deus realizou desde o início 
pelo seu povo, o qual confiou em 
sua palavra e em sua promessa 
e, por fim, ao raiar da manhã da 
ressurreição (na Igreja primitiva) 
com os novos membros que lhe 
nasceram pelo batismo, a mesma 
Igreja participa da mesa que o 
Senhor lhe preparou por sua morte 
e ressurreição.

Nosso espaço é pequeno de-
mais para desenvolver toda a 
profundidade de cada parte da 
grande Vigília Pascal, seu signifi-
cado, teologia  e espiritualidade. 
No entanto, sugerimos que os fiéis 
católicos se aproximem com amor 
e reverência desses dias que são o 
cume de toda a vida da Igreja. São 
ritos veneráveis e antiquíssimos 
que revivemos a cada ano. Cada 
gesto tem sua história, sua lógica 
litúrgica e celebrativa, que não 
pode ser olvidada. 

Nesta noite santa da Vigília 
Pascal,  a Igreja canta novamen-
te o hino à Vida, que triunfa da 
morte, isto é Nosso Senhor Jesus 

Cristo, Caminho, Verdade e Vida. 
Portanto, é celebração que supera 
em muito o domínio dos sentidos, 
é o mundo resgatado pelo amor 
do Pai, resplandecente de graça.

Por isso, a Páscoa de cada ano 
pode ser uma fonte de vida e graça 
para toda a comunidade. Devemos 
inspirar-nos nela, alimentar-nos 
dela, encontrar sentido no sofri-
mento e na vida mergulhada no 
Ressuscitado. Cada Páscoa é um 
marco de renovação da comunida-
de, fonte de vida, simbolizada na 
água do Batismo e no pão e vinho 
do Sacrifício Eucarístico.

O Sacro Tríduo Pascal e a Vigí-
lia da Páscoa em particular, não 
podem passar despercebidos para 
um cristão consciente. A Missa do 
Domingo de Páscoa será para ele 
apenas um complemento do que 
viveu na grande Vigília.

Que Maria Santíssima, Mãe de 
Deus  e nossa, nos ajude a fazer “tudo 
o que Ele vos disser” neste sagrado 
Tríduo Pascal, a fim de sairmos dele 
renovados para uma vida nova.

ATÍLIO MONTEIRO JÚNIOR
Ministro da Palavra e do Ba-

tismo

Sobre São Jorge, podemos 
afirmar que ele é um dos poucos 
santos venerados pela Igreja 
católica e pela Igreja ortodoxa. 
A Igreja anglicana também tem 
Jorge entre os seus canonizados.

Mas quem foi São Jorge? São 
Jorge teria sido um soldado que 
morreu por ser cristão. 

A primeira coisa a saber sobre 
São Jorge é que não é possível 
confirmar se ele existiu, de fato, 
ou não, pois, não há muitos funda-
mentos históricos sobre sua vida. 
E isso se aplica a muitos santos da 
antiguidade cristã. Apesar de não 
termos muitos registros históricos 
sobre a figura de São Jorge, temos 
aquilo que nos foi passado pela 
tradição:

São Jorge, nasceu em 275, na 
antiga região chamada Capadó-
cia, hoje esta região é parte da 
Turquia. O pai de São Jorge era 
militar e morreu em batalha e, 
após a sua morte, Jorge e sua mãe 
se mudaram para a terra santa. 
Sua mãe tinha muitas posses e 
instrução e conseguiu dar ao filho 
uma educação esmerada. São Jor-
ge se tornou militar e devido a sua 
bravura o imperador Diocleciano 
concedeu-lhe o título de Conde 

da Capadócia e passou a morar 
na corte. 

São Jorge, que já conhecia o 
cristianismo, pela influência da 
mãe e da Igreja de Israel, deu o 
primeiro passo para a fé, distri-
buindo seus bens aos pobres.

O Imperador Diocleciano tinha 
a intenção de eliminar todos os 
cristãos, já São Jorge, da tribuna, 
se rebelou contra esta decisão 
e disse diante de todos que os 
romanos é que deveriam assumir 
o cristianismo em suas vidas. 
Quando foi questionado por um 
Consul, sobre suas palavras, ele 
respondeu que tinha dito por que 
acreditava na verdade e a Verdade 
era Jesus Cristo e ele era seu se-
guidor. O imperador ficou furioso 
ao ver que o cristianismo estava 
infiltrado no império e tentou de 
todas as formas obrigá-lo a desis-
tir da fé cristã. São Jorge mesmo 
sendo torturado inúmeras vezes, 
reafirmava a sua fé em Cristo. 
Muitos nobres se sensibilizaram 
com o martírio de São Jorge, até 
mesmo a esposa do imperador 
que mais tarde converteu-se à fé 
em Cristo. Por esta razão, conta 
a história que Jorge foi morto por 
decapitação no dia 23 de abril. E 

essa data seria lembrada depois 
como o dia de homenagens ao 
santo.

O local da morte é incerto. 
Algumas fontes apontam que o 
futuro santo guerreiro teria sido 
assassinado na cidade de Lida, 
em Israel, onde os supostos res-
tos mortais repousam até hoje. 
Já outras apontam a cidade de 
Nicomédia, na Turquia. Embora a 
figura histórica de São Jorge não 
tenha a existência comprovada, a 
santidade de Jorge da Capadócia 
surge tempos depois do dia 23 de 
abril de 303 d.C.

Anos mais tarde o Imperador 
Constantino, conhecendo a bela 
história de São Jorge, ordenou 
que fosse construído um oratório. 
Sua intenção era que a devoção a 
São Jorge se espalhasse por todo o 
império.  Já nos meados dos sécu-
los 6 e 7 já havia padres da Igreja 
mencionando São Jorge. A saber, 
com o fim da perseguição aos cris-
tãos e depois com a cristianização 
do Império Romano em 380 d.C., 
a memória dos cristãos que deram 
sua vida antes os transformou em 
mártires. Lenda, mesmo, o santo 
guerreiro virou a partir de 1290. 
Nesta época, um escriba domini-

cano conhecido como Jacopo de 
Varazze compilou histórias dos 
primeiros santos em um livro co-
nhecido como “Lenda Dourada”. 
São Jorge estava nas páginas—mas 
a história do soldado turco ganhou 
ares muito diferentes. No capítulo 
dedicado a São Jorge há a história 
de uma cidade que sofre com um 
dragão que queimava casas e 
contaminava a água. Para acalmar 
o monstro, jovens virgens eram 
entregues para sacrifício. Quando 
foi a vez da filha do rei, São Jorge 
teria aparecido montado em seu 
cavalo e antes da batalha com o 
dragão exigiu que o rei, desse sua 
palavra, que se trouxesse sua filha 
de volta que o rei e todos os seu 
reino se convertessem ao cristia-
nismo. Após vencer o dragão, o 
santo teria cortado a cabeça do 
animal. E toda a cidade se con-
verteu ao cristianismo depois do 
episódio.

Temos que, o Dragão simbo-
liza toda a idolatria que mata 
inocentes e causa destruição no 
mundo e a idolatria só é vencida 
e destruída pelas armas da fé em 
Cristo Jesus. Não importa se esta 
história é verdade ou não, o mais 
importante é o que esta história 
nos comunica: São Jorge foi um 
homem que, em nome de Jesus 
Cristo, e pelo poder da Cruz, viveu 
o bom combate da fé.  E como um 

verdadeiro Cristão se compadeceu 
do povo, e isso é o essencial.

São Jorge viveu sob o senhorio 
de Cristo e testemunhou o amor 
de Deus e o amor ao próximo.

Que São Jorge interceda por 
todos nós para que sejamos ver-
dadeiros guerreiros do amor e 
seguidores de Cristo.

SÃO JORGE, ROGAI 
POR NÓS.

Fontes: https://www.otem-
po.com.br/brasil/dia-de-sao-

jorge-saiba-a-verdadeira-histo-
ria-e-origem-do-santo-guerrei-

ro-1.2476140
https://cruzterrasanta.

com.br/historia-de-sao-jor-
ge/147/102/

https://santo.cancaonova.
com/santo/sao-jorge-viveu-o

-bom-combate-da-fe/

HERALDO MARTINS da SILVA
Ministro da Sagrada Comu-

nhão e do Batismo
Coordenador da Equipe de 

Liturgia da Missa das 10h30
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24 DE ABRIL - A FESTA DA DIVINA MISERICÓRDIA

28 DE ABRIL - SÃO LuÍS MARIA GRIGNION DE MONTFORT, Presbítero

Qual de nós nunca teve o 
olhar irresistivelmente atraído 
para uma imagem de Jesus Cristo, 
em que dois maravilhosos raios 
de misericórdia partem de Seu 
amoroso coração? Uma imagem 
linda, com a inscrição “Jesus, eu 
confio em vós”, que captura nos-
so olhar? Pois essa é justamente a 
imagem de Jesus Misericordioso, 
exatamente como se revelou a 
Santa Maria Faustina Kowalska 
quando, em uma aparição em 22 
de fevereiro de 1931, pediu a ela 
que pintasse uma imagem sua, 
fiel à que se mostrava, dizendo 
que tal imagem deveria conter a 
inscrição “Jesus, eu confio em 
vós”. Jesus ainda teria dito a ela 
que quem quer que venerasse tal 
imagem seria salvo. 

Jesus Misericordioso se reve-
lou a Santa Faustina Kowalska, 
uma freira e mística polonesa, 
nascida Helena Kowalska em 25 
de agosto de 1905 e falecida em 
05 de outubro de 1938, no mesmo 
país. Oriunda de família muito 
devota e muito pobre, só estudou 
por três anos. Ingressou na vida 
religiosa em 1924, na Congregação 
de Nossa Senhora da Misericórdia, 
e seu confessor, Beato Miguel Spo-

cko, aconselhou-a a escrever um 
diário para registrar as mensagens 
que recebia de Jesus. 

Em 22 de fevereiro de 1931, 
a Santa anotou em seu diário: 
“Estando na minha cela, vi o 
Senhor Jesus vestido com uma 
túnica branca: com uma mão 
abençoava e com a outra batia 
no peito e das suas vestes saíam 
dois grandes raios: um vermelho 
e o outro pálido [...]. Após al-
guns instantes, Jesus me disse: 
“Pinte uma imagem do que você 
está vendo e escreva em baixo 
‘Jesus, eu confio em vós’.” Quero 
que esta imagem seja venerada, 
antes de tudo, na capela de vo-
cês e, depois, no mundo inteiro. 
Prometo que a alma que venerar 
esta imagem, jamais perecerá... 
porque eu mesmo a protegerei 
com a minha glória” (D. 47-48). 

Não sabendo pintar, Faustina 
descreveu a imagem ao artista 
plástico Eugene Kazimierowski. 
Porém, a imagem que se tornou fa-
mosa no mundo inteiro foi pintada 
por Adolf Hyła, em gratidão pela 
salvação de sua família na guerra.

Em 18 de abril de 1993, São 
João Paulo II beatificou Faustina e 
depois a canonizou em 30 de abril 

de 2000, em cerimônias realizadas 
no domingo seguinte ao domingo 
de Páscoa, dia que a Igreja Cató-
lica estabeleceu como Domingo 
da Divina Misericórdia.

Do legado de Santa Faustina 
surgiu a devoção à Divina Mise-
ricórdia. No primeiro domingo 
depois da Páscoa, Jesus oferece 
à humanidade nova oportunidade 
de redenção, conversão e comu-
nhão consigo na Páscoa Celeste. 
Esta devoção considera que a 
principal prerrogativa de Jesus é a 
misericórdia, e é constituída pela 
mensagem da Divina Misericórdia, 
a Coroa da Divina Misericórdia, a 
imagem da Divina Misericórdia e 
a Festa da Divina Misericórdia.

Entre 1999 e 2002 foi construído 
o Santuário da Divina Misericórdia, 
em Cracóvia, Polônia, consagrado 
em 2002 por São João Paulo II. A 
basílica do local abriga o túmulo de 
Santa Faustina Kowalska.

Doze Promessas da Divina 
Misericórdia: Pela veneração 
da imagem, a alma que venera 
essa imagem não perecerá. Pela 
imagem, a alma será defendida 
como glória de Cristo. Pela ima-
gem, terá um vaso com o qual 
pode buscar graças na fonte da 

Misericórdia. Pela 
imagem, a alma que 
vive à sombra [dos 
raios da Misericór-
dia] não será atin-
gida pelo braço da 
justiça de Deus. Pela 
Hora da Divina Mise-
ricórdia (D. 1320), 
nada será negado 
à alma que o peça 
pelos méritos da Sua Paixão. 
Pela Divulgação da Divina Mise-
ricórdia, durante toda a vida, a 
alma será defendida por Cristo 
como uma terna mãe defende 
seu filhinho e, na hora da morte, 
Ele não será, para elas, Juiz, 
mas o Salvador Misericordioso. 
Por se aproximar da Fonte da 
Vida no dia da Festa da Divina 
Misericórdia, alcançará perdão 
total das culpas e das penas. 
Pela Novena, as almas apresen-
tadas a Cristo (as mencionadas 
na novena) receberão força, 
alívio e todas as graças de que 
necessitam nas dificuldades da 
vida e, especialmente, na hora 
da morte. Pelo Terço da Divina 
Misericórdia, serão envolvidas 
pela Sua Misericórdia durante a 
sua vida e, de modo particular, 

na hora da morte. Pelo Terço 
da Divina Misericórdia, Cristo 
se compraz em dar tudo o que 
Lhe peçam. Pelo Terço da Divina 
Misericórdia, os pecadores empe-
dernidos (quando o rezem) terão 
suas almas preenchidas de paz, 
e a hora da sua morte será feliz; 
As almas que recorrem à Divina 
Misericórdia e as almas que a 
glorificam e anunciam, na hora da 
morte, serão tratadas de acordo 
com a Sua infinita misericórdia.

Santa Faustina, rogai por 
nós! / Jesus, eu confio em vós!

Referência: “Diário de Santa 
Faustina Kowalska”,  43ª, 2011, 
Edição, Editora Apostolado da 
Divina Misericórdia, Curitiba/PR

FELICIA JACOB VALENTE
Equipe da Liturgia e Coral

“Toda a nossa perfeição 
consiste em ser conforme, 
unidos e consagrados a Jesus”; 
imitar Maria quer dizer seguir “a 
criatura mais conforme a Jesus”

Luís Maria Grignion, nasceu 
em uma família da Bretanha. 
Seus pais eram cristãos cató-
licos e tinham dezoito filhos, 
contando com o santo. Desde 
sempre Luís recebeu de seus 
familiares educação cristã. Sua 
formação acadêmica foi iniciada 
em um colégio jesuíta de São 
Tomás Becket, em Rennes; lá 
estudou filosofia e após concluir 
os estudos, sentiu o chamado a 
ser sacerdote. Por isso, em 1693 
transferiu-se para Paris, onde 
entrou para o seminário de São 
Sulpício; iniciando seus estudos 
de teologia na Universidade Sor-
bonne. Foi ordenado sacerdote 
em 1700 e sua vida missionária 
começou ali. Desde cedo, Luís, 
desenvolveu amor à pobreza e 
aos pobres e mesmo não tendo 
voto de pobreza - costume dos 

religiosos- e sendo padre dio-
cesano fez voto direto com Deus 
de ser pobre a vida inteira, não 
possuir nenhum bem e não procu-
rar viver no conforto, fazendo-se 
pobre em tudo, até mesmo em 
sua aparência. Conta-se que até os 
pobres tinham pena do santo por 
sua fisionomia e ao mesmo tempo 
tinham um profundo amor pela 
doação que o mesmo dava a eles.

Muito à frente do seu tempo 
dedicou todo o seu sacerdócio 
pelo bem comum e pela salvação 
das almas. Fundou três congre-
gações religiosas: os Missionários 
Monfortinos, as Filhas da Sabedo-
ria e os Irmãos de São Gabriel. 
Também foi dado a São Luís o 
título de Missionário Apostólico, 
pelo Papa da época, e o mesmo 
pediu que ele trabalhasse para 
renovar o espírito do cristianismo 
nos fiéis. Escreveu alguns livros 
como o Tratado da Verdadeira 
Devoção a Santíssima Virgem 
Maria, O Segredo do Rosário, 
O Segredo de Maria, Carta aos 

Amigos da Cruz, entre outros.
Uma devoção cultivada desde 

criança e que permaneceu por 
toda a sua vida era o profundo 
amor à Nossa Senhora, o mesmo 
diz em um dos seus escritos: “É 
por Maria que procuro e que 
vou encontrar Jesus, que eu 
esmagarei a cabeça da ser-
pente e vencerei todos os meus 
inimigos e a mim mesmo, para 
a maior glória de Deus”. Por 
meio disso, o santo, escreveu um 
dos tratados de Mariologia mais 
conhecidos nos tempos atuais 
“O Tratado da Verdadeira 
Devoção à Santíssima Virgem 
Maria”; esta obra retrata a 
história da nossa salvação, o sim 
de Maria que ecoou e o Verbo 
que se fez carne e habitou entre 
nós. É por Maria que conhece-
mos verdadeiramente a Jesus 
e foi através do seu sim que 
Jesus veio ao mundo. Maria foi 
a escolhida de Deus, aquela que 
cuidou, nutriu e amou Jesus mais 
que todos, e através disso, ela 

quer nos ensinar essas virtudes. 
A consagração nada mais é do 
que conhecermos as virtudes da 
Mãe para chegarmos ao filho de 
um modo digno. É aprendermos 
através de uma criatura a sermos 
entregues totalmente ao Pai e a 
sua santa vontade, assim como 
Ela foi – “faça-se em mim a Tua 
vontade” – pois somente assim 
seremos felizes. É aprendermos 
a nos desapegar dos nossos 
desejos egoístas, sabendo que 
temos uma Mãe que sendo cria-
tura como nós – sem mancha 
de pecado – cuida de nós. É nos 
darmos por inteiro a Maria para 
ela nos formar, ensinar a amar o 
Filho como Ela mesmo amou: “a 
devoção leva a alma a buscar 
não a si mesma, mas somente 
a Deus em sua Mãe Santíssima” 
escreve São Luís no tratado.

Sendo assim, São Luís de 
Montfort, terminou sua carreira 
terrena. Mas deixou grandes 
ensinamentos para a nossa fé. 
Viveu profundamente o título 

que o Papa o deu – ser missioná-
rio apostólico – permanecendo 
sua missão até os tempos atuais, 
através de seus escritos, onde 
as criaturas aprenderão a amar 
Jesus através de Maria, viver a 
caridade perfeita e amar aos 
pobres vendo Cristo neles. Esses 
são os devotos que São Luís diz 
no tratado e são esses os filhos 
espirituais que o santo deixou, 
orientando-os lá do Céu, para as-
sim o Imaculado Coração de Je-
sus e de Maria triunfarem: “Tal 
é a vontade de Deus, que tudo 
tenhamos por Maria e assim 
será enriquecida, elevada e 
honrada pelo Altíssimo, aquela 
que, em toda a vida, quis ser 
pobre, humilde e escondida 
até ao nada”. Quanto mais 
uma alma estiver consagrada 
a Maria, tanto mais estará 
consagrada a Jesus Cristo”.

NEYLANA CÂNDIDO 
DE OLIVEIRA

Pastoral da Comunicação



O SANTUÁRIO DA PENHA ABRIL DE 2022 15
PUBLICIDADES

“CRISTO RESSUSCITOU! ALEGRES E EXULTANTES PELA VITÓRIA DE CRISTO SOBRE O PECADO E A MORTE, CELEBREMOS A FESTA DA PÁSCOA”.



O SANTUÁRIO DA PENHAABRIL DE 202216
FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO

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.

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.

NOTAS!
O SANTÍSSIMO 
SACRAMENTO
Fica exposto durante o 
dia (exceto às 2ª feiras) 
no Santuário Eucarístico 
Diocesano (Igreja Velha 
da Penha).

VISITA AOS DOENTES:
Para receber a visita do Padre ou 
de Ministros (as) para comunhão, 
necessário agendar na livraria 
ou na secretaria (deixando: en-
dereço, 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
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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 

GRAÇAS ALCANÇADAS
* Se você alcançou uma graça pela intercessão de NOSSA SENHORA DA PENHA, Padro-

eira 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!

AGENDA PAROQuIAL de 
ABRIL e MAIO

DEVIDO A SITUAÇÃO DA PANDEMIA SOLICITAMOS QUE CONFIRMEM 
OS EVENTOS ABAIXO COM A SECRETARIA

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.
10/abr Benção dos Ramos e Santa Missa às 07h30 - início no  
 Santuário Eucarístico seguida de procissão até a 
 Basílica. Benção dos Ramos e Santa Missa às 10h30 e 19h.
11/abr Missa às 15h00. Coroa das 7 dores de Maria às 19h30.
12/abr Terço Doloroso às 19h30, na Basílica.
13/abr Missa dos Santos Óleos às 19h30, na Basílica.
14/abr Missa da Ceia do Senhor e Lava-pés às 20h00, na Basílica.
15/abr Celebração da Paixão e Adoração da Cruz às 15h00, 
 na Basílica.
15/abr Procissão do Senhor Morto às 18h00, saída da Basílica.
16/abr Vigília Pascal às 19h00, na Basílica.
17/abr Missas do Domingo de Páscoa às 07h30, 10h30 e 19h00,  
 na Basílica. Coroa das 7 alegrias de Maria às 18h00.
17/abr Missa do Domingo de Páscoa às 09h00, na Comunidade  
 de Nossa Senhora de Fátima.
23/abr Batizados às 09h00, na Basílica.
24/abr Missas do Domingo da Divina Misericórdia às 07h30,  
 10h30  e 19h00, na Basílica.
24/abr Missa do Domingo da Divina Misericórdia às 09h00, na  
 Comunidade de Nossa Senhora de Fátima.
07/mai Batizados às 09h00, na Basílica.
08/mai Missas de Nossa Senhora da Penha e Dia das Mães às 
 07h30, 10h30 e 19h00, na Basílica.


