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em logica humana o monoteísmo ele 
parte dessa errônea interpretação, 
combatida pela Igreja.

•	 Por	fim,	outra	heresia	trinitária	
foi o Triteísmo, como o próprio nome 
já	sugere,	essa	teoria	apresenta	que	a	
trindade na verdade são três divinda-
des,	isso	mesmo,	três	deuses,	o	Pai,	o	
Filho e o Espírito Santo são substancias 
independentes entre si.

Essas	 problemáticas	 ajudaram	 a	
construir o símbolo Niceno-Constanti-
nopolitano: 

[Nós Cremos] em um só Deus, Pai 
todo-poderoso, Criador do céu e da 
terra, de todas as coisas visíveis e 
invisíveis. Cremos em um só Senhor, 
Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, 
nascido do Pai antes de todos os sécu-
los: Deus de Deus, luz da luz, Deus ver-
dadeiro de Deus verdadeiro, gerado, 
não criado, consubstancial ao Pai. Por 
Ele todas as coisas foram feitas. E, por 
nós, homens, e para a nossa salvação, 
desceu dos céus: e encarnou pelo Es-
pírito Santo, no seio da Virgem Maria, 
e se fez homem. Também por nós foi 
crucificado sob Pôncio Pilatos; pade-
ceu e foi sepultado. Ressuscitou ao 
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A SANTÍSSIMA TRINDADE

“Uma vez que há um único pão, 
nós, embora sendo muitos, formamos 
um só corpo, porque todos nós comun-
gamos do mesmo pão” (1Cor 10,17).

Queridos irmãos e irmãs, 
Neste mês de junho, além da 

Solenidade	de	Pentecostes	(dia	05),	
celebraremos também Corpus Christi 
(dia 16). As duas datas celebrativas 
nos remetem ao maravilhoso mistério 
do novo modo de presença do Senhor 
Jesus em meio a nós.

Antes de sua morte e ressurreição, 
o	Senhor	estava	fisicamente	presente	
junto aos seus, uma presença lo-
calizada.	Ao	anunciar	a	 sua	Paixão,	
durante	seu	ministério	público,	Ele	já	
havia	dito	aos	discípulos	que	partiria,	
mas voltaria a eles, como nos relata o 
Evangelho de João (14,18). Ele falava 
deste	modo	por	saber	que	o	Espírito	
Santo	seria	derramado,	de	modo	que	
a	não	ficarmos	órfãos.	

Antes de morrer por nós na cruz, 
na última ceia, Jesus institui o Sa-
cramento do seu Corpo e Sangue, a 
Eucaristia.	Por	meio	dele,	memorial	
do sacrifício redentor e alimento para 
nossa jornada e missão, o Senhor 
se faz realmente e substancialmente 

presente entre nós: podemos vê-Lo sob 
o véu do Sacramento por meio fé, pode-
mos	tocá-Lo	e	podemos	nos	nutrir	d’Ele,	
entrar em comunhão profunda com Ele. 
Como	 já	 disse	 alguém	num	 retiro	 de	
nosso clero, certa vez, “a Eucaristia lo-
caliza para nós a presença do Senhor!”.

Por	tudo	isso,	temos	a	certeza	de	
que	Ele	está	no	meio	de	nós!	Por	meio	
do	Espírito	Santo,	Ele	nos	dá	força,	nos	
converte, nos une numa só fé, cumula 
a Igreja com dons e carismas para o 
crescimento	do	Corpo,	para	a	edifica-
ção	do	Povo	de	Deus.	E	na	Eucaristia,	
Ele nos sustenta na caminhada rumo 
ao céu e nos fortalece na construção e 
propagação	do	Reino	de	Deus	na	terra!	
Pentecostes	e	Corpus	Christi	nos	ajude	
a sermos empenhados em cultivar a 
comunhão, em rezar e trabalhar pela 
unidade de todos os cristãos, pois é 
desejo	de	Jesus	que	haja	um	só	reba-
nho	e	um	só	Pastor.	Este	é	o	desejo	do	
Espírito:	 que	 um	dia	 possamos	 todos	
sentar à mesma mesa para nos alimen-
tarmos	do	mesmo	Pão	que	faz	de	nós	
um só Corpo (cf. 1Cor 10,17).

Por	meio	do	Espírito	Santo,	que	vem	
em	socorro	de	nossa	fraqueza,	podemos	
também sentir e entrar em comunhão 

com o grande amor do Sagrado Coração 
de	 Jesus	 (25/06)	 e	 com	 o	 afeto	 e	 a	
intercessão materna do Imaculado Co-
ração	de	Maria	(26/06).	Que	os	Sagrados	
Corações de Jesus e de Maria sejam 
nossos guias no caminho da fé, e a Eles 
confiemos	os	nossos	corações.

São	Pedro	e	São	Paulo,	celebrados	
neste	mês,	nos	ajudem	para	que	pos-
samos amar mais, celebrar melhor e 
viver de fato as lições da Eucaristia: 
amor, entrega da vida pelos irmãos, 
serviço	 ao	 próximo,	 partilha	 do	 que	
somos	e	do	que	temos,	especialmente	
com	 aqueles	 que	mais	 necessitam,	
seja no corpo, seja no espírito. Que 
por intercessão de São João Batista 
(24/06),	nos	empenhemos	em	sempre	
preparar o caminho do Senhor, seja 
em nossos próprios corações, seja no 
coração do mundo onde devemos dar 
testemunho de nossa fé, especialmente 
em	nossa	querida	cidade	de	São	Paulo,	
cuja	padroeira	é	nossa	Senhora	da	Pe-
nha, e tem em São José de Anchieta, 
comemorado	em	09/06,	o	seu	apóstolo.

Para	não	deixarmos	cair	no	esque-
cimento,	quero	recordar	também	que,	
no	dia	07	de	junho	de	1985,	a	pedido	
do	Cardeal	Arcebispo	 de	 São	 Paulo	 à	

época,	 Dom	 Paulo	 Evaristo	Arns,	 a	
Igreja nova foi elevada à condição de 
Basílica	Menor.	E	na	Bula	Pontifícia	São	
João	Paulo	II	menciona	Nossa	Senhora	
da	Penha	 como	padroeira	 da	Cidade	
de	São	Paulo.	Outra	data	significativa	
é 16 de junho de 1802, considerada a 
data de fundação da Igreja de Nossa 
Senhora	do	Rosário	dos	Homens	Pretos,	
no	Largo	do	Rosário,	que	evoca	a	 fé	
vivida pelos negros desta região, na 
qual	afirmavam	a	sua	dignidade	como	
filhos	e	filhas	de	Deus	que	merecem	ser	
livres e protagonistas de sua história.

Que	a	bênção	de	Deus,	por	inter-
cessão do Imaculado Coração de Maria, 
desça	 sobre	 todos	 vocês,	 queridos	
irmãos e irmãs.

Pe. EDILSON DE SOUZA SILVA
Pároco	da	Basílica	de	Nossa	

	Senhora	da	Penha

A Santíssima Trindade é o mistério 
do	amor	de	Deus,	cuja	liturgia	cristã	
católica ocidental celebra no primeiro 
Domingo	após	Pentecostes.	Somos	uma	
religião	monoteísta,	isso	significa,	que	
cremos	em	um	único	Deus:	“Ouve, Is-
rael, o SENHOR, nosso Deus, é o único 
SENHOR” (Dt	6,4).	Herdamos	essa	fé	
do	judaísmo,	cremos	num	único	Deus	
verdadeiro,	mas	este	Deus	que	é	um	só,	
é	Deus	Pai,	Deus	Filho	e	Deus	Espírito	
Santo, três pessoas independentes 
entre si, mas, na sua substância é um 
Único	Ser,	um	só	Deus.

Ao longo da história, caros irmãos 
leitores, muitos homens se intrigaram 
e	tentaram	explicar	com	a	mentalida-
de humana como seria tal relação, na 
defesa	 do	Monoteísmo.	 Diante	 dessa	
questão	 surgiram	 algumas	 heresias	
combatidas pelos Concílios da Igreja. 
Dentre	essas	heresias	coloco	aqui	três,	
que	 são	 as	 heresias	 trinitárias	 para	
entendermos	essa	problemática.	

•	 A	primeira	que	cito	é	a	heresia	
do Arianismo, combatida no primeiro 
Concílio Ecumênico da Igreja, Niceia 
(325),	o	qual	definiu	o	nosso	símbolo	da	
fé,	ratificada	no	Concílio	de	Constan-

tinopla (381). Essa heresia foi lançada 
por	 um	 presbítero	 de	Alexandria	 no	
século	IV,	chamado	Ário	que	trouxe	a	
ideia	de	que	Jesus	não	era	Deus,	mas	a	
mais	perfeita	criatura	de	Deus,	ou	seja,	
o	Cristo,	o	Filho	de	Deus,	que,	para	essa	
doutrina,	não	é	eterno,	visto	que	para	
Deus	ser	Pai	era	preciso	que	o	Filho,	
passasse	a	existir	em	determinado	tem-
po, logo, uma subordinação do Filho em 
relação	ao	Pai,	assim	como	o	Espírito	
Santo, criado pelo Logos, segundo essa 
corrente.	Portanto,	para	o	arianismo,	
Jesus	não	é	da	mesma	substancia	que	
o	Pai,	uma	vez	que	é	sua	criatura,	bem	
como o Espírito. Essa doutrina foi tida 
por herética pelo Concílio de Niceia de 
325.

•	 Já	outra	heresia	trinitária	era	
chamada de Modalismo, esta corrente 
pregava	que	Deus	se	manifestava	em	
modos	diferentes	de	ser,	ou	seja,	Deus	
atua	como	o	Pai,	que	cria	e	dá	a	lei,	
em	 outro	momento	 como	 Filho	 que	
tem	a	função	de	redimir,	e,	por	fim,	
como	Espírito	Santo,	visto	que	santi-
fica	 os	 homens.	 Nesse	 sentido,	 essa	
ideia	é	contrária	a	visão	trinitária	de	
Deus,	 querendo	 defender	 como	 base	

terceiro dia, conforme as escrituras; 
E subiu aos céus, onde está sentado 
à direita do Pai. E de novo há de vir, 
em sua glória, para julgar os vivos e 
os mortos; e o seu reino não terá fim. 
Creio no Espírito Santo, Senhor que dá 
a vida, e procede do Pai e do Filho; e 
com o Pai e o Filho é adorado e glori-
ficado: Ele que falou pelos profetas. 
Creio na Igreja una, santa, católica 
e apostólica. Professo um só batismo 
para remissão dos pecados. Espero a 
ressurreição dos mortos; E a vida do 
mundo que há de vir. Amém.

Deus seja louvado!
Ilustração: http://arquidioceselondri-

na.com.br/2017/06/09/solenidade-da-
santissima-trindade/

Pe. RONALDO FERNANDES VIEIRA
Vigário	Paroquial

EDITORIAL
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PUBLICIDADES

“QUANDO VOCÊ TIVER O ENTENDIMENTO DO QUE É O ESPÍRITO SANTO, VOCÊ ENTENDERÁ QUE NUNCA ESTEVE SOZINHO”.
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PUBLICIDADES

“QUANDO O ESPÍRITO SANTO TE GUIAR, VOCÊ VAI ESTAR NO LUGAR CERTO, NA HORA CERTA E COM AS PESSOAS CERTAS”.
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TUA MISSA DO DOMINGO, 
TEU TRABALHO DA SEMANA 
32 - Rito da Comunhão III

SÃO BARNABÉ APÓSTOLO

A Eucaristia é o maior tesouro 
que	 Jesus,	 Deus	 e	 Homem	 ver-
dadeiro,	 deixou	 como	 Mistério	
da Salvação, atualização do seu 
sacrifício	salvífico	e	alimento	de	
vida	 eterna	 para	 todos	 os	 que	
nele creem. Jamais adoraremos 
e	 louvaremos	 suficientemente	 o	
Santíssimo Sacramento do altar, 
pois	o	mesmo	Deus	e	Senhor	dian-
te	do	qual	os	anjos	se	prostram	em	
adoração, os santos se prosternam 
no perpétuo louvor dos justos 
lavados no sangue do Cordeiro, 
vítima sem defeito e sem mancha, 
esse mesmo Senhor nos é dado em 
alimento.	Ó	maravilha	 inaudita!	
Ó	 milagre	 incompreensível!	 Ó	
amor	sem	igual	de	um	Deus	que,	
não contente em nos salvar pela 
sua	Paixão,	Morte	e	Ressurreição,	
ainda	nos	deixa	a	si	mesmo	como	
alimento, em corpo, sangue, 
alma e divindade, presentes sob 
as aparências de pão e de vinho. 
De Eucharistia, numquam satis! 

Este nativo de nome José, era 
de Chipre Israelita, da tribo de 
Levi. Em Jerusalém estudava sob 
a direção do mestre Gamaliel, 
se	 enriquecendo	 intelectual	 e	
culturalmente na construção de 
conhecimento e compreensão. 
Era bom, dizem os Atos, cheio 
de fé e ricamente dotado com os 
dons do Espírito Santo. Não co-
nheceu pessoalmente Jesus, mas 
converteu-se logo nos primeiros 
anos do Cristianismo, tornando-
se um dos primeiros membros 
da congregação cristã, tendo um 
papel	importante	na	expansão	da	
Igreja.	Os	apóstolos	deram	o	cog-
nome	de	Barnabé,	que	quer	dizer	
“filho da consolação” ou “filho 
da exortação” (At.4,36). Tinha 
o dom de acalmar e de consolar 
os	aflitos.	Barnabé	encontra-se	
entre	as	pessoas	mais	influentes	
da primeira Comunidade Cristã 
nascente.

São Barnabé não era do 
número dos doze apóstolos, 
mas lhe foi acrescentado, pois 
como conhecido pela tradição 
cristã,	Os	Setenta	Discípulos	ou	
Setenta	e	Dois	Discípulos,	como	
os Setenta Apóstolos, Clemente 
de	Alexandria	diz	“O Senhor re-
partiu o Dom do conhecimento 

Sobre a Eucaristia, assim como de 
Jesus	e	de	Maria,	nunca	se	falará	
o	suficiente!

Por	isso,	quem	comunga,	deve	
meditar um pouco nesse mistério 
da presença real do Senhor em sua 
vida.	Não	pode	comungar	e	já	 ir	
saindo	da	Igreja,	ou	ficar	conver-
sando e se distraindo. Nem convém 
ir rezar diante de alguma imagem, 
pois Jesus deve ser o centro de 
sua atenção e piedade, sobretudo 
nessa hora. Ele é o hóspede divino 
que	acaba	de	ser	recebido,	e	nós	
somos	 transformados	 como	 que	
em	 sacrários	 vivos,	 ostensórios	
vivos	desse	Deus	amoroso	que	vem	
até nós fazer a sua morada. Maior 
intimidade	que	esta	com	o	Senhor,	
somente na eternidade. Assim, 
após receber o Senhor na Euca-
ristia, nada mais conveniente do 
que	se	entreter	com	Ele,	conversar	
com	Ele,	dizer-lhe	tudo	que	vai	no	
coração e na mente. Agradecer, 
louvar, declarar-lhe nosso amor. 

Ou	 ainda	 apenas	 saborear,	 sem	
palavras, “curtindo” a união com 
nosso	Deus.	Por	isso,	mesmo	após	
o	fim	da	Santa	Missa,	ao	invés	de	
sairmos logo da Igreja tagarelan-
do com todos, devemos reservar 
alguns momentos de adoração ao 
Senhor	que	se	faz	presente	em	nós.

Antes de distribuir a sagrada 
comunhão ao povo, o padre apre-
senta a hóstia consagrada dizendo: 
“Felizes os convidados para a 
ceia do Senhor, eis o Cordeiro 
de Deus, que tira o pecado do 
mundo”. A assembleia, revelando 
a	 consciência	 da	 sua	 pequenez,	
mas	também	da	sua	filiação	divina	
pelo Batismo, responde: “Senhor, 
eu não sou digno de que entreis 
em minha morada, mas dizei 
uma palavra e serei salvo”. 

Como comungar corretamente? 
Ao distribuir a sagrada comunhão 
para	os	fiéis,	o	padre	ou	o	minis-
tro	 (a)	mostra	 a	 Hóstia	 a	 cada	
um dizendo: “O corpo de Cris-
to!”. Quem comunga responde: 
“Amém!” em voz alta e de modo 
compreensível!	Não é para fazer o 
sinal da cruz. Também não importa 
se	a	Hóstia	tocar	nos	dentes.

Quanto ao modo de receber 
a partícula consagrada, na boca 

ou na mão, procede-se assim: 
recebendo	 a	 Hóstia	 na	mão,	 o 
comungante deve elevar a mão 
esquerda aberta, para o padre 
colocar a comunhão na palma 
da mão. O comungante, então, 
pega a Hóstia com a mão direita 
e comunga ali mesmo, na frente 
do padre ou do ministro (a). Não 
pode sair com a Hóstia na mão e 
comungar andando ou no banco. 
Do mesmo modo, é muito errado 
pegar a Hóstia com dois dedos 
feito “pinça”, ou levar a palma 
da mão à boca com a Hóstia para 
comungar. A Eucaristia não é 
comprimido! Essas maneiras er-
radas podem levar ao incidente 
de	deixar	a	Hóstia	cair	no	chão,	o	
que	deve	ser	evitado	a	todo	custo.	
Devemos	ter	toda	a	reverência	e	
espírito de adoração ao comungar, 
pois	não	é	um	alimento	qualquer,	
é	Nosso	Senhor	que	 se	dá	a	nós	
ali, sob as espécies do pão e 
do vinho, realmente. É sinal de 
amor recebe-lo com as devidas 
disposições	 externas	 e	 internas.	
Por	isso,	para	comungar	é	preciso	
estar em estado de graça, isto é, 
sem pecado grave ou mortal, e em 
jejum de uma hora de comida e 
bebida	(exceto	água	ou	remédio).	

Se	 o	 fiel	 católico	 ao	 examinar-
se	 vê	 que	 não	 se	 encontra	 em	
estado de graça, deve abster-se 
da Santa Comunhão e procurar o 
Sacramento	da	Confissão	o	mais	
rápido	possível,	pois,	em	pecado,	
não se tem a salvação, pois ele 
nos	 separa	 da	 vida	 de	Deus.	 No	
entanto,	a	sua	infinita	misericór-
dia	nos	deixa,	nesta	vida,	meios	
eficazes	de	retorno	à	vida	da	graça	
e,	portanto,	à	vida	de	Deus.	Não	
descuidemos	disso!

Que	Maria,	Senhora	da	Penha,	
Virgem	Oferente	sem	igual,	nos	aju-
de a cada vez mais participar fru-
tuosamente dos santos mistérios.

Ilustração: https://www.ca-
tequesenanet.com.br/2011/09/

voce-sabe-comungar.html
ATÍLIO MONTEIRO JÚNIOR

Ministro	da	Palavra	e	do	
Batismo

a Tiago o justo, a João e a 
Pedro após sua ressureição. 
Esses o transmitiram ao res-
tante dos apóstolos e estes 
aos setentas, dos quais fazia 
parte Barnabé”.	(História	Ecle-
siástica	 II,	1,4)	 -	Barnabé	foi	o	
primeiro	 a	 acolher	 Paulo,	 após	
a sua conversão na estrada de 
Damasco,	que	chegara	a	Jerusa-
lém para encontrar os Apóstolos. 
Enquanto	muitos	 desconfiavam	
daquele	Saulo,	que	perseguia	os	
cristãos, foi pelas mãos de Barna-
bé	que	Paulo	de	Tarso	ingressou	
nos círculos judaico-cristãos. 

Barnabé trabalhou muito 
com	Paulo,	por	vários	anos	com	
a missão de pregar aos gentios. 
Em sua primeira viagem apos-
tólica os dois permanecem em 
Antioquia,	 durante	 um	 ano,	
instruindo muitos à conversão 
e	firmaram	a	primeira	comuni-
dade onde, os discípulos foram 
chamados	 cristãos.	 Depois	 de	
Antioquia,	Barnabé	e	Paulo	par-
tem para uma nova missão em 
Chipre. Com eles estava tam-
bém João, chamado Marcos (o 
evangelista), primo de Barnabé. 
A	etapa	sucessiva	era	a	Panfília,	
de onde João decide voltar para 
Jerusalém. Ao invés, Barnabé e 

Paulo	prosseguem	para	a	Pisídia,	
Licaônia,	 Listra	 e	Derbe,	mas,	
depois,	 voltam	 para	Antioquia	
da Síria, detendo-se também em 
Perge	e	Atália.	Com	as	conversões	
cada vez mais numerosas, surgem 
divergências sobre a necessidade 
ou não da circuncisão, isto faz 
com	que	Barnabé	e	Paulo,	por	vol-
ta do ano 49, voltem a Jerusalém 
para resolver este problema com 
os Apóstolos. 

Em uma nova missão Bar-
nabé	quis	envolver	novamente	
o	 jovem	 João,	 embora	 Paulo	
fosse	contrário,	por	não	confiar	
muito nele. Barnabé, porém, o 
vê como um discípulo para ser 
reabilitado. Não chegando a um 
acordo, seus destinos se sepa-
ram: Barnabé com São Marcos 
embarca	 para	 Chipre,	 e	 Paulo	
com	Silas	parte	para	a	Ásia.	Pos-
teriormente, os dois Apóstolos 
se encontraram novamente nas 
missões de Corinto.

Da Itália ao martírio em Sa-
lamina:	O	Novo	Testamento	não	
nos fornece mais informações 
sobre Barnabé, mas alguns docu-
mentos bizantinos falam de uma 
viagem	que	fez	com	Pedro,	com	
destino a Roma, de onde prosse-
guiu	para	o	norte	da	Itália.	Em	
Milão, de modo particular, a sua 
pregação	teria	suscitado	várias	
conversões,	que	deram	origem	
à primeira comunidade cristã 

na	 cidade,	 que,	 por	 isso,	 o	
considerou seu primeiro Bispo.

Os	Atos	 de	Barnabé,	 obra	
do V século, narram a sua 
morte em Salamina, onde teria 
sido apedrejado por judeus 
sírios, no ano 61. A sepultura 
de	Barnabé	ainda	hoje	existe,	
dizem	que	teria	sido	o	próprio	
Barnabé a indicar, em sonho, a 
sua sepultura ao Bispo de Salami-
na,	Anthemios,	em	fins	do	século	
V. Este, portanto, teria mandado 
trasladar os restos mortais do 
apóstolo Barnabé para a Basílica, 
que	ele	lhe	quis	dedicar.

FONTES: História Eclesi-
ástica – Eusébio de Cesareia – 

CPAD – 25ª impressão 2019.
+https://www.vati-

cannews.va/pt/santo-do-
dia/06/11/s--barnabé-aposto-

lo.html 
+https://franciscanos.org.

br/vidacrista/calendario/sao
-barnabe/#gsc.tab=0+https://
institutohesed.org.br/sao-bar-

nabe-apostolo/
+https://igrejadoscapu-

chinhos.org.br/santo-do-dia-
11-de-junho-sao-barnabe/
Ilustração: https://anun-

ciame.com/hoje-e-dia-de-sao
-barnabe-apostolo-de-cristo/
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SÃO JOSÉ DE ANCHIETA, O APOSTOLO DO BRASIL

TRADIÇÃO DA FESTA JUNINA

NATIVIDADE DE SÃO JOÃO BATISTA

Nascido em Tenerife, Ilhas 
Canárias,	 no	dia	19	de	março	de	
1534,	José	de	Anchieta	foi	enviado	
à Europa com o incentivo dos pais 
para	estudar	Letras	e	Filosofia	em	
Coimbra,	Portugal.	O	país	europeu,	
por	sua	tradição	católica,	já	tinha,	
na época, muita veneração por Nos-
sa Senhora e, foi no dia dedicado a 
ela,	em	26	de	abril	de	1550,	com	
o título de Nossa Senhora do Bom 
Conselho,	que	o	futuro	santo	fez	o	
seu voto de castidade aos 16 anos 
de idade.

Na universidade de Coimbra, 
José de Anchieta conheceu alguns 
jesuítas, entre eles: São Francisco 
Xavier	 (1506-1552)	 e	Manuel	 da	
Nobrega	(1517-1570).	O	estudante	
pediu para entrar na Companhia de 
Jesus e ele foi bem recebido pelos 
seus dotes de inteligência e virtude. 
Quando entrou para a Companhia, 
o jovem sofreu um deslocamento 
na	 coluna	 dorsal,	 que	 se	 tornou	

Em 24 de junho a Igreja cele-
bra a festa da Natividade de João 
Batista.	Depois	de	Maria,	João	é	
o	único	do	qual	se	celebra	o	nas-
cimento. Todos os outros têm a 
festa celebrada no dia da morte.  

Ele	era	um	filho	de	 Isabel	e	
Zacarias, muito desejado por 
seus pais, pois ela era estéril e 
ambos tinham idade bem avan-
çada. Zacarias, de origem sacer-
dotal, recebeu o anúncio do anjo 
de	que	seria	pai.	Duvidou	e	ficou	
mudo.	 Isabel,	 confiante,	 gerou	
João,	 o	 último	 profeta.	 Deus	
restituiu	a	fala	a	Zacarias	quando	
este	confirmou	perante	seus	pa-
rentes, por meio da escrita numa 
tabuinha,	 que	 o	menino,	 como	
dissera Isabel, receberia o nome 
de	João	(Lucas	1,57-66-80).

João foi crescendo e for-
tificando-se em espírito e fé, 
vivendo no deserto até o dia em 

A festa junina é uma tradicio-
nal	festividade	que	acontece	no	
mês de junho. Essa comemoração 
é comum em todas as regiões do 
Brasil, especialmente no Nordes-
te, e foi trazida para o Brasil por 
influência	dos	portugueses.

Inicialmente a festa era uma 
tradição religiosa realizada em 
homenagem aos três santos pa-
droeiros	 entre	 os	 quais	 se	 des-

uma	doença	incurável.	
Foi sugerido por alguns 
companheiros a ir para 
o	Brasil,	que	foi	o	país	
indicado para o trata-
mento de sua doença. 
O	 santo	não	esperava	
que	tivesse	uma	missão	
tão grande e importan-
te para a evangelização 
nesta região.

Chegou ao Brasil 
no	 ano	 de	 1553	 com	
seus companheiros 
jesuítas, foi enviado 
primeiro	a	São	Paulo	e	
depois viajou por diversos lugares, 
visitando aldeias e principalmente 
catequizando	 os	 indígenas	 que	
era a população predominante na 
região. José de Anchieta para se 
relacionar melhor com a popula-
ção	teve	que	se	adequar	à	língua	
nativa e aprendeu Tupi Guarani. 
Devido	sua	inteligência	aprendeu	

rapidamente, den-
tro do período de 
um ano e em sua 
missão construiu 
um	manual	que	fa-
cilitava a comuni-
cação dos jesuítas 
com a tribo.

Nas suas diver-
sas viagens passou 
por	São	Paulo,	Rio	
de Janeiro, Espí-
rito Santo e Bahia 
e foi, sem dúvida, 
um dos homens 
mais importante 

para Igreja Católica Apostólica 
Romana no Brasil, pela sua dedi-
cação na missão de evangelizar 
e	catequizar	os	povos	indígenas.	
Seu trabalho de evangelização foi 
refletido	 pelo	 bom	êxito	 e	 pelo	
esforço em apresentar a pessoa 
de	Jesus	àqueles	que	não	o	conhe-
ciam.	Não	é	à	toa	que	o	Brasil	se	

tornou um pais de maioria cristã 
pela pregação e trabalho de pes-
soas como Ele, nosso santo. Além 
de	catequista,	Anchieta	também	
foi	 gramático,	poeta,	dramatur-
go, linguista e historiador; foi 
o	 primeiro	 autor	 da	 gramática	
brasileira. Também foi grande 
defensor dos povos indígenas, 
diante dos abusos cometidos pelos 
colonizadores locais.

Por ti, Mãe, o pecador está fir-
me na esperança, caminhar para 
o céu, lar da bem-aventurança! 
Ó morada de paz! Canal de água 
sempre vivo, jorrando água para 
a vida eterna! - (Poema à Virgem, 
São José de Anchieta)

Este	é	parte	de	um	poema	que	
foi construído em agradecimento 
por vencer a tentação da castidade, 
pois	em	1563,	ele	e	o	Pe.	Manuel	da	
Nobrega, primeiro chefe da missão 
jesuíta no Brasil, foram investidos 
numa revolta da tribo dos Tamoios 

contra os portugueses. Na tentativa 
de	negociar	a	paz,	Anchieta	ficou	re-
fém dos indígenas por cinco meses, 
e como havia na cultura indígena o 
habito de oferecer mulheres para 
os prisioneiros, sentiu a tentação 
da	quebra	do	seu	voto	de	castidade,	
sendo assim, pediu a intercessão de 
Maria	para	superar	essa	dificuldade	
e ofereceu um poema dedicado a 
ela, este citado acima.

José de Anchieta faleceu em 
1595	no	povoado	que	ele	mesmo	
fundou	em	1566,	 Reritiba,	 hoje,	
chamada Anchieta, localizada no 
estado do Espírito Santo, aos 63 
anos de idade no dia 9 de junho 
de	1597,	dia	que	celebramos	sua	
memória	litúrgica.	A	sua	beatifi-
cação	ocorreu	em	1980	pelo	Papa	
João	Paulo	II	e	o	Papa	Francisco	o	
canonizou em 2014. São José de 
Anchieta, rogai por nós!

Ilustração: https://www.je-
suitasbrasil.org.br/2014/04/03/
padre-jose-de-anchieta-e-procla-
mado-santo

MÁRIO ANTUNES NETO
PASCOM	e	Equipe	de	Acolhida

que	Deus	o	chamou	a	se	apresen-
tar diante de Israel. Com palavras 
firmes,	 pregava	 a	 conversão	 e	 a	
necessidade do batismo e penitên-
cia. Anunciava a vinda do Messias 
prometido e esperado, e batizou 
Jesus	nas	águas	do	rio	Jordão.

Jesus, falando de João Batis-
ta, teceu-lhe o maior elogio re-
gistrado na Bíblia: “Jamais surgiu 
entre os nascidos de mulher al-
guém maior do que João Batista. 
Contudo o menor no Reino de Deus 
é maior do que ele” (Lc 7,28).

Em um dia 29 de agosto João 
glorificou	a	Deus	com	sua	morte,	
sendo degolado sob o governo 
do	 rei	 Herodes	Antipas,	 por	 de-
fender a moralidade e os bons 
costumes. Após dançar para o rei 
e	seus	convidados,	Salomé,	filha	
de	 Herodíades,	 que	 era	 esposa	
ilegítima	do	rei,	ouviu	deste	que	
lhe	poderia	pedir	o	que	quisesse,	

e a moça, instigada pela maldosa 
mãe	que	queria	se	livrar	de	João	
Batista e de suas críticas, pediu a 
cabeça do santo numa bandeja.

São João Batista é um dos 
santos mais populares em todo 
o mundo cristão. Estremeceu 
de alegria no ventre de sua mãe 
Isabel	 quando	 esta	 foi	 saudada	
pela mãe do Senhor ao ser por 
ela	visitada	(Lucas	1,	41-45).	Sua	
festa é alegre e folclórica. Com 
muita música e dança, o ponto 
central é a fogueira, lembrando 
aquela	primeira	feita	por	seus	pais	
para comunicar o seu nascimento. 
Conta	a	tradição	que	quando	João	
nasceu sua mãe teria acendido 
uma grande fogueira para anun-
ciar o nascimento do bebê. Assim, 
sua prima Maria poderia saber do 
acontecido mesmo de longe, ao 
ver o sinal de fumaça no céu.

João Batista se apresenta 

como um valoroso profeta cujas 
virtudes devemos imitar. Entre 
elas destacamos três:

1)SUA HUMILDADE: João não 
se coloca no lugar de Jesus, nem 
se faz de importante. “Eu sou 
apenas uma voz que clama no 
deserto: preparai os caminhos do 
Senhor, porque ele está próximo” 
(Jo 1,23). Tem a humildade de 
dizer. “Eu não sou nem Elias, nem 
Jeremias, nem o Profeta. Eu não 
sou tampouco o Messias. E digo 
mais: eu não sou digno nem de me 
abaixar diante dele para desatar 
a correia de suas sandálias. É 
preciso que ele cresça e que eu 
desapareça” (Cf. Jo 3,27~30).

2)SUA AUTENTICIDADE: João 
era um homem firme em seus 
propósitos. Jesus mesmo o elogiou 
por sua perseverança: “João não 
é como uma vara agitada pelo 
vento” (Cf. Mt 11,7b).

3)SUA BRAVURA: Quando se 
trata de denunciar o erro. Teve a 
coragem de se voltar ao poderoso 

e	violento	Herodes	para	lhe	dizer	
que	ele	não	podia	ficar	com	a	es-
posa de seu Irmão Felipe. Isto lhe 
acarretou a prisão e a degola. Mas 
cumpriu sua missão de profeta e, 
assim, fez jus à coroa da vitória 
reservada	 para	 quem	cumpre	 a	
missão	que	Deus	lhe	destinou.

Que tenhamos, também nós, 
a humildade, a autenticidade e 
a bravura do glorioso São João 
Batista!

FONTE: Evangelho de Lucas e 
“Um Santo Para cada Dia”, Mario 
Sgarbossa e Luigi Giovaninni, Editora 
Paulus, 1997

Ilustração: https://conventoda-
penha.org.br/natividade-de-sao-jo-
ao-batista-o-precursor-24-de-junho/

FELICIA JACOB VALENTE
Equipe	de	Liturgia	e	Coral

tacam: Santo Antônio (dia 13 de 
junho); São João (dia 24) e São 
Pedro	(dia	29).	A	cristianização	da	
festa	está	relacionada	à	fé	e	sua	
crença	em	importantes	figuras	do	
catolicismo. É na região nordeste 
que	 atualmente	 acontecem	 as	
maiores festas e a maior do país 
acontece na cidade de Campina 
Grande,	no	estado	da	Paraíba.

Durante	o	período	das	festas	

juninas no Brasil são realizadas 
danças	típicas,	como	a	quadrilha.	
Também	há	produção	de	inúmeras	
comidas à base de milho e amen-
doim, como a canjica, pamonha, 
pé	de	moleque,	além	de	bebidas	
da	época	como	quentão	e	vinho	
quente.	 Outra	 característica	
tradicional e muito comum é a 
maneira de se vestir de caipira. 
Os	palcos	das	 festas	 juninas	 são	
ruas	e	salões,	que	se	transformam	
em	 arraiá	 e	 são	 decorados	 com	
bandeirinhas; mastros dos santos 

padroeiros. Tradicionalmente tem 
também uma grande fogueira, 
pois as noites são frias e onde 
as damas e os cavalheiros param 
para	se	aquecer	em	volta	dela.

Para	tornar	a	nossa	festa	mais	
alegre, participe na sua região 
e na sua comunidade com a sua 
família e os seus amigos, com a 
benção dos três santos padroeiros. 
Viva este momento com alegria, 
fé e paz dessa grandiosa festa.

Fonte: NEVES, Daniel. Ori-
gem da Festa Junina. Disponível 

em : https://brasilescola.uol.
com.br/detalhes-festa-junina/

origem-festa-junina.htm
Ilustração-istockphoto-

1314514758-612x612
ELVIS ROBERTO BERTOLA

Equipe	de	Acolhida	e	PASCOM



O SANTUÁRIO DA PENHA JUNHO DE 2022 7
PUBLICIDADES

“O	ESPÍRITO	SANTO	É	QUEM	PREENCHE	A	VIDA	VAZIA,	MANDA	EMBORA	A	AGONIA	E	TRAZ	PAZ	E	ESPERANÇA	AO	CORAÇÃO”.

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)



O SANTUÁRIO DA PENHAJUNHO DE 20228
FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO

Os	apóstolos	que	
viveram e ensinaram 
a verdade e por ela 
morreram.

Jesus disse a 
Pedro:	 “E eu te 
declaro: tu és Pe-
dro, e sobre esta 
pedra edificarei a 
minha Igreja; as portas do 
inferno não prevalecerão 
contra ela.”  (Mateus 16, 18). 
E	depois	declarou	sobre	Paulo:	
“este homem é para mim um 
instrumento escolhido, que 
levará o meu nome diante das 
nações, dos reis e dos filhos 
de Israel”.  (Atos	9,	15).	Apesar	
de terem sido martirizados em 
dias	distintos,	primeiro	Pedro	e	
depois	Paulo,	a	Igreja	celebra	
o martírio desses dois grandes 
apóstolos no mesmo dia, a sole-
nidade é celebrada no dia 29 de 
junho, ou no domingo seguinte 
a esta data.

Pedro,	antes	Simão,	era	de	
Betsaida, pescador, homem 
simples, sem preparação, tei-
moso	e	sincero,	assim	que	ouviu	
o chamado do próprio Jesus, 
deixa	 tudo	para	 seguir	 o	Mes-
tre. Esteve ao lado de Jesus em 
todos os momentos importantes 
de sua vida, era fraco na fé, 
chegando até mesmo a negar 
Jesus	por	medo	do	que	pudesse	
sofrer. Esse mesmo homem foi 
confirmado	na	 fé	 pelo	 próprio	
Jesus	 durante	 o	 Pentecostes,	
onde recebeu do Senhor a mis-
são	de	conduzir	e	de	edificar	a	
Sua	Igreja.	Podemos	ler	através	
do livro dos Atos dos Apóstolos a 
trajetória	de	Pedro	nos	primei-
ros tempos da Igreja primitiva. 
Foi severamente perseguido e 
preso por pregar a Boa Nova de 
Cristo aos povos, em uma dessas 
perseguições	 Pedro	 foi	 conde-
nado à morte, e morte na cruz, 
mas não se achando digno de 
morrer como Seu Mestre pede 
então	 para	 ser	 crucificado	 de	
cabeça	para	baixo.	O	sangue	de	
Pedro	é	derramado	por	amor	a	
Jesus e à Igreja.

Paulo,	 antes	 Saulo,	 era	de	
Tarso,	homem	letrado,	fluente	
de	 vários	 idiomas:	 aramaico,	

“Que o Santo Sacra-
mento; Que é o próprio 
Cristo Jesus; Seja adora-
do e seja amado; Nesta 
terra de Santa Cruz”  

No	próximo	dia	16	de	
junho nós iremos celebrar 
uma	 festa	muito	 querida	
dos	 católicos.	Uma	 festa	
celebrada com alegria e 
devoção. É a Solenidade 
do Corpo e Sangue de 
Cristo	à	qual	chamamos	de	
Corpus Christi em latim.

Esta solenidade foi insti-
tuída	pelo	Papa	Urbano	IV	no	
ano de 1264 após ouvir a freira 
agostiniana Juliana de Mont 
Cornillon. Em suas visões a re-
ligiosa escutou do próprio Je-
sus o desejo de ver o mistério 
da Eucaristia celebrado com 
especial	destaque.	No	mesmo	
ano a hóstia teria sangrado e 
empapado o corporal nas mãos 
de um sacerdote de Bolsena, 
Itália,	 enquanto	 celebrava	 a	
missa.	O	Papa,	então,	ordenou	
que	os	objetos	do	milagre	fos-
sem levados em procissão até 
a	catedral	de	Orvieto,	naquela	
que	seria	a	primeira	procissão	
de Corpus Christi.

Mas,	afinal,	o	que	é	a	Euca-
ristia? Seria apenas um símbolo 
do Corpo e Sangue de Cristo? 
Nossa	 fé	 nos	 diz	 que	 não.	A	
Eucaristia é a real presença de 
Cristo,	fisicamente,	seu	Corpo	
e seu Sangue, nas espécies do 
Pão	e	do	Vinho.	Ele	mesmo	nos	
diz: Isto é meu Corpo. Isto é 
meu Sangue. Ao aparecer aos 
dois discípulos no caminho para 
Emaús Ele principia consolan-
do-os	 e	 segue	 explicando	 as	
Escrituras. Ao chegarem à ci-
dade Ele faz menção de seguir 
caminho.	Não	estava	fingindo.	
Iria	seguir	e	só	ficaria	se	fosse	
convidado. Eles o convidam e 
Ele aceita a acolhida para a 
refeição e o repouso. E na mesa 
da partilha, ao recitar a oração 
da bênção e partir o pão eles 
o reconhecem. Não era uma 
miragem. Sua presença entre 
eles era real e seus corações 
ardiam	enquanto	 Ele	 lhes	 fa-
lava no caminho. Assim é tam-
bém para nós. Na Santa Missa 
começamos pedindo perdão, 
colocando nossas angústias 

SÃO PEDRO E SÃO PAULO
as colunas da Igreja de Cristo!

FICA CONOSCO, SENHOR.

hebraico, grego e latim, um 
verdadeiro intelectual e pro-
fundo conhecedor da Lei. Todo 
esse	conhecimento	de	Paulo	foi	
ferramenta	para	que	ele	pudes-
se levar a Boa Nova de Jesus 
às multidões em Jerusalém e 
catequizar	 hebreus,	 gregos	 e	
romanos. Ele não conheceu e 
nem conviveu com Jesus e era 
um homem devoto dos manda-
mentos	do	Senhor	e	que	via	a	
religião cristã como uma seita 
e por isso perseguia e mandava 
prender	os	cristãos.	Paulo,	ainda	
como Saulo durante uma viagem 
para	prender	cristãos,	próximo	
a	cidade	de	Damasco	vive	 sua	
experiência	pessoal	com	Jesus,	
a	conversão	de	Paulo	acontece	
e de forma surpreendente, sem 
dúvida alguma, apenas diz a 
Jesus: Senhor, que queres que 
faça?	 (Atos	9,	6)	Paulo	foi	um	
grande anunciador do cristia-
nismo, escreveu 13 cartas às 
Igrejas por ele fundadas: Tessa-
lonicenses,	 Coríntios,	 Gálatas	
e	Romanos.	Durante	sua	prisão	
escreveu aos Filipenses, aos Co-
lossenses e aos Efésios, além de 
02	a	Timóteo	e	01	a	Tito.	Paulo	
morreu em Roma decapitado, 
derramando seu sangue por 
amor a Jesus e à Igreja

Com	 Pedro	 e	 Paulo	 vemos	
que	as	diferentes	característi-
cas das suas personalidades não 
os impediram de ser seguidores 
de Jesus, de anunciarem a Sua 
palavra com animo e amor, mas 
certamente se completaram 
para construírem a Igreja de 
Cristo	que	perdura	até	os	nossos	
dias. Cada um, a sua maneira, 
seguiu Jesus, mas ambos dei-
xaram	tudo	para	segui-lo,	para	
vivenciar o amor ofertado e, 
juntos, responderam ao plano 
a	eles	confiado.

Bento XVI, em 2012, fez a 
seguinte observação “a tradi-

ção cristã sempre considerou 
São Pedro e São Paulo insepa-
ráveis: de fato, juntos, eles 
representam todo o Evangelho 
de Cristo. Mas a sua ligação 
como irmãos na fé adquiriu 
um significado especial em 
Roma. De fato, a comunidade 
cristã desta cidade viu neles 
uma espécie de antítese dos 
mitológicos Rômulo e Remo, 
o par de irmãos a quem se 
atribui a fundação de Roma. 
E poder-se-ia, continuando 
em tema de fraternidade, 
pensar ainda noutro para-
lelismo antitético formado 
com o primeiro par bíblico de 
irmãos: mas, enquanto nestes 
vemos o efeito do pecado pelo 
qual Caim mata Abel, Pedro e 
Paulo, apesar de ser humana-
mente bastante diferentes e 
não obstante os conflitos que 
não faltaram no seu mútuo re-
lacionamento, realizaram um 
modo novo e autenticamente 
evangélico de ser irmãos, tor-
nado possível precisamente 
pela graça do Evangelho de 
Cristo que neles operava. Só o 
seguimento de Cristo conduz a 
uma nova fraternidade”	(Ho-
milia na Solenidade dos Santos 
Pedro	e	Paulo,	29	de	junho	de	
2012).

É	 a	 diversidade	 que	 cria	
unidade,	como	o	Papa	Francisco	
reitera	quando	afirma:	“A festa 
dos Santos Pedro e Paulo, que 
ocorre no mesmo dia nos ca-
lendários litúrgicos do Oriente 
e do Ocidente, convida-nos a 
renovar a caridade que gera 
unidade” (À	delegação	do	Pa-
triarcado Ecumênico de Constan-
tinopla, 28 de junho de 2019).

Que	o	exemplo	de	Pedro	e	
Paulo	nos	faça	abandonar	o	velho	
que	ainda	habita	em	nós,	para	
que	possamos	viver	o	evangelho	
de Cristo, fortalecidos na fé, 
fiéis	 aos	 seus	 ensinamentos	 e	
buscando sempre a plena comu-
nhão com nossos irmãos e com 
o Senhor. 

São Pedro e São Paulo, 
rogai por nós!

FONTE:	https://www.
vaticannews.va	/	https://

formacao.cancaonova.com	/		
https://www.cnbb.org.br

LYSANDRA PRISCILA 
FERREIRA

Pastoral	da	Catequese	

e necessidades. É Cristo nos 
consolando.	Depois,	na	Liturgia	
da	Palavra,	ouvimos	a	mesma	e	
somos instruídos em seu signi-
ficado	pelo	sacerdote.	É	Cristo	
nos	explicando	as	Escrituras.	Na	
Liturgia Eucarística Ele mesmo 
se entrega e se reparte para 
nós. E assim, como aconteceu 
aos discípulos de Emaús, nossos 
corações ardem e nossos olhos 
se abrem para reconhecer o Se-
nhor. Assim, nossas procissões 
de Corpus Christi são uma de-
monstração pública de fé nesta 
presença real de Cristo entre 
nós. E como o bom José deve de 
ter muitas vezes segurado Jesus 
com alegria em seus braços, o 
padre ergue o ostensório com a 
Hóstia	Consagrada	como	quem	
diz: Aqui está Ele. Em muitos 
lugares ainda mantém-se o belo 
costume de decorar as ruas com 
um tapete de serragem multi-
colorido. É também símbolo de 
nossa	alegria,	quanto	mais	por	
ser feito em comunidade, com 
muitas mãos e muito carinho. 
O	 incenso	 vai	 à	 frente	 com	
seu suave odor levando nossas 
preces	de	ação	de	graças	ao	Pai	
por um mistério tão sublime: 
a Eucaristia é o próprio Jesus, 
o	 Emanuel,	 o	 Deus-Conosco	
em Corpo, Sangue e Espírito. E 
nunca nos abandona como ele 
mesmo disse: “Eis que eu estou 
com vocês, todos os dias, até 
o fim do mundo” (Mt28, 20).

Ilustração: https://dioce-
sevaladares.com.br/solenida-
de-de-corpus-christi/

DÉCIO GOMES 
SCARAVELLI

Comunidade Nossa Senho-
ra	de	Fátima
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A piedade ao Sagrado Coração 
de Jesus e ao Imaculado Coração 
de Maria é muito presente na vida 
dos	 católicos	 que,	 neste	mês	 de	
junho, celebram com piedade 
estas devoções. Acima de tudo a 
Solenidade do Sagrado Coração 
de Jesus, no dia 24 de junho, 
sexta-feira,	celebra	nosso	Senhor	
Jesus Cristo e seu imenso amor 
que	 transborda	 do	 seu	 Sagrado	
Coração para a humanidade. Na 
liturgia	está	presente	no	período	
do	Tempo	Comum,	a	segunda	sex-
ta-feira	após	o	Corpus	Christi.	O	
Papa	Leão	XIII,	em	1889,	a	pedido	
da	Beata	Maria	do	Divino	Coração,	
tornou universal essa santa devo-
ção. Esta devoção teve início a 
partir do apostolado de uma santa 
francesa chamada Maria Margarida 
Alacoque	(1647-1690),	que	reuniu	
um grupo de pessoas para propagar 
a consagração ao Sagrado Coração 
de Jesus, cuja motivação se deu 
por	 conta	 de	 duas	 experiências	
místicas	que	teve	diante	do	Santís-
simo Sacramento, onde numa visão 
o Senhor apresenta seu coração fe-
rido	por	uma	espada	e	lhe	exprime	
essa mensagem: Eis o coração que 

Padre	 da	 Igreja,	 grego	 de	
nascimento,	filho	de	pais	cristãos,	
nasceu na ilha de Esmirna, no ano 
130.	 Foi	 discípulo	 de	 Policarpo,	
outro	 Padre	 e	 santo	 da	 Igreja.	
Dele,	Irineu	pôde	recolher	ainda	
viva a tradição apostólica, pois 
Policarpo	 fora	 consagrado	 bispo	
pelo próprio João Evangelista, 
o	que	 torna	 importantíssimos	os	
seus testemunhos doutrinais.

Muito	culto	e	letrado	em	várias	
línguas, Irineu foi ordenado por 
São	Policarpo,	que	o	enviou	para	
a	Gália,	atual	França,	onde	havia	
uma	 grande	 população	 de	 fiéis	
cristãos	procedentes	do	Oriente.	
Lá,	trabalhou	ao	lado	de	Fotino,	
o	 primeiro	 bispo	 de	 Lyon,	 que,	
em	 175,	 o	 enviou	 a	 Roma	para,	
junto do papa Eleutério, resolver 
a	delicada	questão	doutrinal	dos	
hereges	montanistas.	Esses	fanáti-
cos,	vindos	do	Oriente,	pregavam	
o desprezo pelas coisas do mundo, 
anunciando o breve retorno de 

SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E 
IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA

SANTO IRINEU DE LYON, 
Doutor da Igreja

tanto tem amado os homens e em 
recompensa não recebe da maior 
parte deles, senão ingratidões 
pelas irreverências e sacrilégios, 
friezas e desprezos que têm por 
mim nesse sacramento do Amor. 
[...] Prometo-te pela minha 
excessiva misericórdia, a todos 
que comungarem nas primeiras 
sextas de nove meses consecuti-
vos, a graça da penitência final. 
Estes não morrerão em minha 
inimizade, nem sem receberem 
os sacramentos. O meu Sagrado 
Coração lhes será refúgio seguro 
nessa última hora.

A santa francesa sentindo-se 
inspirada em levar ao mundo essa 
devoção apresentou as 12 promes-
sas feitas por nosso Senhor, para 
quem	 realizasse	 tal	 exercício:	
1- Dar-lhes-ei todas as graças 
necessárias ao seu estado de 
vida. 2-  Estabelecerei a paz nas 
famílias. 3-  Abençoarei os lares 
onde for exposta e honrada a 
imagem do meu Sagrado Cora-
ção. 4-  Hei de consolá-los em 
todas as dificuldades. 5-  Serei 
o seu refúgio durante a vida, e 
em especial durante a morte. 6-  

Derramarei bênçãos abundantes 
sobre seus empreendimentos. 
7-  Os pecadores encontrarão 
no meu Sagrado Coração, uma 
fonte e um oceano sem fim de 
misericórdia. 8-  As almas tí-
bias (tímidas e vacilantes na fé) 
tornar-se-ão fervorosas. 9-  As 
almas fervorosas ascenderão 
rapidamente a um estado de 
grande perfeição. 10- Darei aos 
sacerdotes o poder de tocar nos 
corações mais empedernidos. 
11- Aqueles que propagarem 
esta devoção terão os seus 
nomes escritos no meu Sagrado 
Coração, e dele nunca serão 
apagados. E a grande promes-
sa:12- Prometo-vos, no excesso 
da misericórdia do meu Coração, 
que o meu Amor Todo Poderoso, 
concederá, a todos aqueles que 
comungarem na primeira sexta-
feira de nove meses seguidos, a 
graça da penitência final; não 
morrerão no meu desagrado, 
nem sem receberem os Sacra-
mentos. O meu divino Coração 
será o seu refúgio de salvação 
nesse derradeiro momento.

Já	 a	 devoção	 ao	 Imaculado	

Coração de Maria, cujo coração 
está	 intimamente	 ligado	 ao	 seu	
Filho Jesus, foi iniciada pela 
portuguesa	Beata	Alexandrina	de	
Balazar	 (1904-1955)	 que,	 partin-
do,	também,	de	uma	experiência	
mística, recebeu a mensagem de 
Nosso	Senhor	para	que	os	homens	
fizessem	sua	consagração	ao	Ima-
culado Coração de Maria, visão 
ocorrida após o período das apari-
ções	em	Fátima,	cuja	tal	devoção	
também foi apresentada por Maria 
aos pastorinhos,  irmã Lúcia con-
tava	que	Nossa	Senhora	disse:	“...
para salvar as almas, Deus quer 
estabelecer no mundo a Devoção 
ao Meu Imaculado Coração”. Essa 
devoção,	oficializada	pelo	Papa	Pio	
XII, realizando no dia 31 de outu-
bro de 1942 o ato de Consagração 
do Mundo ao Imaculado Coração de 
Maria em uma Solenidade, cresceu 
e	tornou-se	tão	especial	que	hoje	é	
muito	presente	na	vida	dos	fiéis	ca-
tólicos, não é à toa a presença das 
imagens do Sagrado Coração de 
Jesus e do Imaculado Coração de 
Maria nas casas de muitos devotos. 
A seguir a oração de Consagração 
ao Imaculado Coração de Maria.

“Ó Coração Imaculado de 
Maria, repleto de bondade, mos-
trai-nos o Vosso amor. A chama 
do vosso Coração, ó Maria, desça 
sobre todos os homens! Nós Vos 
amamos infinitamente! Imprimi 

nos nossos corações o verdadeiro 
amor, para que sintamos o dese-
jo de Vos buscar incessantemen-
te, ó grande intercessora. Ó Ma-
ria, Vós que tendes um Coração 
suave e humilde lembrai-vos de 
nós quando cairmos no pecado. 
Vós sabeis que todos os homens 
pecam. Fazei que possamos 
sempre contemplar a bondade 
do Vosso Filho, auxiliado pelo 
Vosso Materno Coração e nos 
convertamos por meio da chama 
do Vosso Coração. Amém”.

FONTES: https://cruzterra-
santa.com.br/historia-de-sagra-
do-coracao-de-jesus/56/102/ (+) 
Fonte: https://cruzterrasanta.
com.br/historia-de-imaculado-
coracao-de-maria/463/102/

Ilustração: https://www.face-
book.com/sagradocjm/

Pe. RONALDO FERNANDES 
VIEIRA

Vigário	Paroquial

Cristo	para	o	juízo	final.	Contudo	
tanto	o	papa	quanto	Irineu	foram	
tomados	pela	surpresa	da	bárbara	
perseguição decretada pelo impe-
rador Marco Aurélio. Rapidamen-
te, em 177, ela atingiu a cidade 
de Lyon, ocasionando o grande 
massacre dos cristãos, todos mor-
tos pelo testemunho da fé.

Um	 ano	 depois,	 Irineu	 re-
tornou a Lyon, onde foi eleito 
e aclamado sucessor do bispo 
mártir,	 Fotino.	 Nesse	 cargo	 ele	
permaneceu vinte e cinco anos. 
Ocupou-se	 da	 evangelização	 e	
combateu, principalmente, a 
heresia dos gnósticos, além das 
outras	 que	 proliferavam	 nesses	
primeiros	tempos.	Obteve	êxito,	
junto	ao	papa	Vitor	I,	na	questão	
da	comemoração	da	festa	da	Pás-
coa,	quando	lhe	pediu	que	atuasse	
com moderação para manter a 
união	entre	a	Igreja	do	Ocidente	
e	a	do	Oriente.

A sua obra escrita mais im-

portante foi o tratado “Contra 
as heresias”, onde trata da falsa 
gnose, e depois, de todas as outras 
heresias	da	época.	O	texto	grego	
foi	 perdido,	mas	existem	as	 tra-
duções latina, armênia e siríaca.

Importante não só do lado 
teológico,	onde	expôs	já	pronta	a	
teoria sobre a autoridade doutri-
nal da Igreja, mas ainda do lado 
histórico, pois documentou e nos 
apresentou	 um	 quadro	 vivo	 das	
batalhas e lutas de então.

Mais tarde, um outro tratado, 
chamado “Demonstração da 
pregação apostólica”, foi encon-
trado inteiro, numa tradução ar-
mênia.	Além	de	vários	fragmentos	
de outras obras, cartas, discursos 
e	pequenos	tratados.

Santo Irineu também desen-
volveu o pensamento mariológico 
que	Maria	é	a	nova	Eva.	Enquanto	
Maria foi a mulher obediente à 
palavra do Senhor, em contraste, 
Eva desobedeceu à ordem do 

Senhor. Ele falou de 
Maria, como a advo-
gada de Eva: “Uma 
deixou-se seduzir de 
modo a desobedecer 
a Deus, a outra se 
deixou persuadir a 
obedecer a Deus, 
para que, da virgem 
Eva, a Virgem Maria 
se tornasse advogada”.

Irineu	morreu	como	mártir	no	
dia 28 de junho de 202, em Lyon, 
e sua festa litúrgica ocorre nesta 
data.	As	relíquias	de	Santo	Irineu	
estão sepultadas, junto com os 
mártires	 da	 Igreja	 de	 Lyon,	 na	
catedral desta cidade.

A Santa Sé divulgou no dia 21 
de janeiro de 2022, o decreto com 
o	qual	o	Papa	Francisco	declara	
Santo	 Irineu	 Doutor	 da	 Igreja,	
com	o	 título	de	Doctor	unitatis,	
proposta pela Congregação para 
as Causas dos Santos, após a 
votação	 da	 sessão	 plenária	 dos	
cardeais e bispos membros do 
Dicastério,	sobre	a	atribuição	do	
título ao bispo de Lyon do século 
II. No decreto, Francisco destaca 
que	 Santo	 Irineu,	 do	 Oriente,	
exerceu	seu	ministério	episcopal	

no	 Ocidente.	 O	 santo	 foi	 uma	
ponte espiritual e teológica entre 
os cristãos orientais e ocidentais, 
afirma.

“Seu nome, Irineu, exprime 
aquela paz que vem do Senhor e 
que reconcilia, reintegra na uni-
dade. (…) Que a doutrina de tão 
grande Mestre possa encorajar 
sempre mais o caminho de todos 
os discípulos do Senhor rumo à 
plena comunhão”, escreve	o	Papa.

FONTES e ILUSTRAÇÃO: 
http://www.paulinas.org.br + ht-
tps://noticias.cancaonova.com/
especiais/pontificado/francisco/
papa-francisco-declara-santo-i-
rineu-doutor-da-igreja/

ROBERTO A. de OLIVEIRA
PASCOM	/	Terço	dos	Homens
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“Eu vos mandarei da par-
te do Pai o Espírito da Ver-
dade” (Jo	15,26)

A cada ano comemoramos, 
cinquenta	dias	após	a	Páscoa,	
a	Solenidade	de	Pentecostes.	
No domingo anterior, partici-
pamos da celebração da Ascen-
são do Senhor. Jesus subiu aos 
céus,	 e	 os	 discípulos	 ficaram	
ansiosamente rezando e aguar-
dando	 a	 vinda	 do	 Paráclito,	
como Jesus anunciara: “Eu 
vos mandarei da parte do 
Pai o Espírito da verdade”. 
Rememoramos, nesse dia, a 
“descida” do Espírito Santo 
sobre os apóstolos, iluminando 
suas vidas e derramando sobre 
suas almas e suas mentes os 
dons	divinos	de	Deus.	Sua	luz	
inunda-os, cumprindo-se, as-
sim, as palavras de Cristo. No 
meio deles estava Maria, mãe 
da Igreja, como sempre esteve 
ao lado de Jesus. 

Um	 dos	 momentos	 mais	
importantes da vida da Igreja, 

“A alma estéril é sufocada 
por uma abundância de bens 
temporais. Então é enterrada 
e empurrada para baixo pelo 
grande peso de suas próprias 
maldades”. Santo Antônio

Fernando Antônio de Bulhões, 
originado	 de	 Lisboa,	 Portugal,	
nasceu	 no	 dia	 15	 de	 agosto	 do	
ano	 de	 1195.	 Era	 filho	 único	 da	
família	 Bulhões.	 Possuía	muitas	
posses e desde novo era inclinado 
aos estudos. 

Por	gostar	da	vida	intelectual,	
do recolhimento e da religiosi-
dade, decidiu aos 19 anos ser 
sacerdote. No entanto, seu pai, 

PENTECOSTES: A luz que vem 
do alto brilhou sobre os apóstolos

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA E PÁDUA
O santo que tocava os corações através da pregação

Pentecostes,	 apresenta-nos	
os apóstolos reunidos e rece-
bendo a luz do Espírito Santo. 
A partir daí estão totalmente 
preparados para entender e 
anunciar a mensagem do Reino 
de	 Deus: “Quando, porém, 
vier o Espírito da Verdade, 
ele vos conduzirá à plena 
verdade” (Jo16,13). Nós não 
apenas rememoramos o ocor-
rido, mas, a cada ano, viven-
ciamos este evento recebendo 
também nós o Espírito Santo 
que	vem	sobre	a	Igreja,	o	Papa	
e seu povo eleito. Nos mo-
mentos	difíceis	que	vivemos,	
devemos, com fé, implorar a 
Deus	que	as	luzes	do	Espírito	
Santo desçam abundantes 
sobre	todo	o	Universo,	 sobre	
os pobres e abandonados, 
mas também sobre os ricos, 
poderosos e os governantes 
do mundo inteiro. Sem a Luz 
e	 a	 ação	 do	 Divino	 Espírito	
Santo	sequer	a	Igreja	poderia	
subsistir. Todos necessitamos 

de	sua	graça	que	nos	concede	
os	seus	dons	que	nos	abrem	o	
caminho da fé, da esperança 
e da caridade. Assim como os 
discípulos se fortaleceram e 
foram iluminados para, com 
coragem, anunciarem o Evan-
gelho, também nós precisamos 
dessa luz para nossa vida e de 
toda humanidade. 

Hoje,	mais	do	que	nunca,	
necessitamos	de	que	as	men-
tes se acalmem e se iluminem, 
sejam	mais	solidárias,	respei-
tem	a	Casa	Comum	e	busquem	
a paz, não a guerra. É preciso 
que	todos	tenham	o	mínimo	de	
boa	vontade	para	que	Deus	os	
ilumine e possam ouvir a voz 
de	Deus.

Dramática,	mas	 realista	a	
análise	da	situação	atual,	de-
finida,	com	clareza,	por	Dom	
Joaquim	Giovani	Guimarães	na	
apresentação	do	livro:	O	Novo	
Humanismo,	 recém	 editado:	
“... o mundo ocidental estre-
mece sob uma crise em suas 

próprias bases: uma 
pandemia avassala-
dora põe em xeque a 
crença temerária na 
onipotência da técni-
ca; paira uma amea-
ça global de colapso 
do meio ambiente 
afligido por séculos 
de exploração in-
contida; ao mesmo tempo, 
assiste-se ao assédio ideo-
lógico contra as instituições 
e princípios que dão susten-
tação à frágil democracia 
liberal que não conseguiu 
prover proteção universal 
aos direitos individuais.” (*)

Que os dons do Espírito 
Santo venham sobre a terra e 
nos salvem. Assim cantamos 
na “Sequencia” da celebração 
litúrgica do dia: “Espírito de 
Deus, enviai dos céus,/ um 
raio de luz!.../Sem a luz que 
acode, nada o homem pode/
Nenhum bem há nele”. 

A	luz	do	alto	que	iluminou	
a inteligência e as mentes 
dos	apóstolos	e	que	lhes	deu	
coragem para enfrentarem 
as adversidades na pregação 
do Evangelho, até o martírio, 
venha sobre nós para o anúncio 

do Evangelho nos dias de hoje. 
O	ensinamento	de	Cristo,	 de	
paz e acolhimento aos irmãos, 
de fraternidade universal seja 
nosso norte em nossas ações, 
ainda	que	pequenas	de	nosso	
dia-a-dia, mas também na 
participação política e social, 
convencidos	 de	 que	 só	 com	
nossa ação e participação te-
remos um mundo melhor.

*	Guimarães,	Dom	Giovani	
et	 al.,	 O	 NOVO	HUMANISMO	
Paradigmas	civilizatórios	para	
o século XXI a partir do papa 
Francisco.	 São	 Paulo,	 Paulus	
Editora, 2022, p. 09.

Ilustração:	https://www.
calendarr.com/brasil/pente-

costes/
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Martinho de 
Bulhões, se 
opôs	 á	 deci-
são	 do	 filho.	
F e r n a n d o 
não hesitou e 
permaneceu 
com a convic-
ção	que	seria	
sace rdo te , 
continuando 
seus estudos 
de teologia. 

Neste mesmo ano, onde havia 
declarado sua vocação sacerdotal 
aos pais, entrou para o Mosteiro 
dos Cônegos Regulares de Santo 
Agostinho, permaneceu por dois 
anos em Lisboa, estudando para 
se tornar padre, e após esse perí-
odo, foi transferido para Coimbra 
para continuar seus estudos em 
um	renomado	centro	de	Portugal	
até ser ordenado.

Já	 sacerdote,	 encontra-se	
com	alguns	freis	franciscanos	que	
estavam indo para Marrocos para 
evangelizar. Após alguns dias, 
Fernando	recebe	a	notícia	que	os	
mesmos haviam sido mortos pelos 

mulçumanos,	 tornando-se	már-
tires	 da	 Igreja.	 Padre	 Fernando	
decide então visitar o lugar onde 
foram mortos seus amigos e nessa 
viagem	se	depara	com	as	relíquias	
daqueles	 homens.	Através	 dessa	
experiência	 sente	 o	 desejo	 de	
viver a mesma realidade e de se 
assemelhar a Cristo através do 
martírio, pobreza e estilo de vida 
dos	 filhos	 de	 São	 Francisco.	 Sai	
da ordem agostiniana e vai para 
o mosteiro de São Francisco para 
ser franciscano. 

Após entrar para ordem fran-
ciscana troca de nome e torna-se 
Antônio.	 Pede	 aos	 frades	 para	
ser transferido para Marrocos e 
seu pedido é aceito. Ao chegar 
em Marrocos é acometido por 
uma	 doença	 que	 o	 impossibilita	
de	 realizar	a	missão,	 tendo	que	
retomar	para	Portugal.	Contudo,	
na viagem de volta, o barco em 
que	Frei	Antônio	estava	é	desviado	
para	 Itália,	 desembarcando	 na	
Sicília. Nesse mesmo tempo, São 
Francisco	estava	pela	região	e	lá	
ambos	têm	um	encontro.	Depois	
desse inesperado encontro com o 

pai São Francisco de Assis; Antônio 
decide viver como eremita por 
um 1 ano e 3 meses, no monte 
Paolo.	 São	 Francisco	 vivendo	
ali, começa o acompanha-lo de 
perto	e	percebe	que	aquele	frade	
tem muitos talentos; impulsiona-o 
então	a	exercer	as	atividades	em	
prol da ordem franciscana, sendo 
encarregado de formar os religiosos 
e também representar a ordem em 
Roma. Foi em uma dessas viagens a 
Roma	que	Antônio	foi	nomeado	pelo	
Papa	Gregório	 IX	 como	“Arca do 
Testamento”, por sua sabedoria e 
oratória. Sua inteligência era imen-
sa, e suas palavras transformavam 
multidões.	Há	relatos	que	milhares	
de pessoas se reuniam para ouvir os 
sermões de Santo Antônio e durante 
suas pregações muitos milagres 
ocorriam. Surdos voltavam a ouvir, 
coxos	a	andar,	cegos	a	enxergar	e	
doentes recuperavam a saúde. 

Fez muito em vida, amou muito 
a	Deus	e	aos	pobres,	usou	de	sua	
sabedoria para o bem das almas e 
lutou	até	o	fim	pelo	Cristianismo,	
batendo de frente com os hereges, 
sendo também conhecido como 

“Martelo dos Hereges”.
Faleceu aos 36 anos, no dia 13 

de	junho	de	1231,	em	Pádua.	Antes	
de sua morte, suas últimas pala-
vras foram: “Ó Virgem gloriosa 
que estais acima das estrelas. 
Estou vendo o meu Senhor”. Após 
dizer essas palavras suspirou.  

No	mesmo	 instante	 em	 que	
havia falecido, em Lisboa, sua 
cidade de origem, os sinos da ci-
dade começaram a tocar sozinhos 
e	só	depois	o	povo	soube	que	fora	
no	mesmo	horário	em	que	o	santo	
havia	falecido	em	Pádua.	A	notícia	
ainda	não	havia	chegado	àquele	
povo,	 mas	 os	 Céus	 já	 haviam	
comunicado	 a	 entrada	 daquele	
homem na eternidade, através 
do	soar	dos	sinos.		É	por	isso	que	
até hoje Santo Antônio carrega os 
dois	nomes:	Antônio	de	Lisboa	e/
ou	Antônio	de	Pádua.	

Após sua morte muitos mila-
gres ocorreram e a língua de Santo 
Antônio permanece intacta até 
hoje	em	um	relicário	na	Basílica	
de	Santo	Antônio	de	Pádua.

Santo Antônio, rogai por nós!
Ilustração: https://francis-

canos.org.br/carisma/especiais/
especial-santo-antonio

NEYLANA CÂNDIDO 
de OLIVEIRA

PASCOM
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Concluindo o Tempo 
Pascal,	 celebramos	 a	 So-
lenidade	de	Pentecostes.	
E	na	segunda-feira	que	o	
sucede, comemoramos a 
Memória de Maria, Mãe 
da Igreja, este ano a 6 de 
junho. 

De	fato,	em	Pentecos-
tes o Espírito gera e ilumina 
a	 Igreja,	 quando	 os	 discípulos	
estavam reunidos com Maria, a 
Mãe da Igreja nascente, comu-
nidade	missionária	da	Verdade	
Libertadora de Jesus Cristo. 

Existem,	na	realidade,	vários	
atos fundantes da Igreja. E um 
deles	se	dá	no	Calvário.	Do	lado	
aberto de Cristo brota a Igreja, 
a partir do sacrifício do seu 
Redentor. E junto do Senhor em 
agonia,	estava	Maria,	a	quem	o	
próprio Jesus entregou para ser 
Mãe da humanidade redimida, 
representada na pessoa de João. 
É justamente esse Evangelho 
(Jo	 19,25-34),	 que	 narra	 os	
momentos derradeiros de Cristo 
crucificado,	que	se	lê	durante	a	
Liturgia	da	Palavra	do	dia	da	Me-
mória de Maria, Mãe da Igreja. 
Ora,	 a	 presença	 discreta,	mas	
fundamental da Mãe de Jesus 
aos pés da sua cruz, tornada 
agora Mãe da comunidade dos 
discípulos de Cristo, traz-nos 
muitas	reflexões.	

Fica	evidente	aí	aquilo	que	
muitas vezes cantamos em nos-
sas celebrações (“E junto a sua 
cruz, quando Deus morrer, fica 
de pé”). Enfatiza-se a força de 
Maria,	que	permanece	firme	aos	
pés da Cruz. Maria não estava 
imune ao sofrimento – haja 
visto	que	a	chamamos,	ali,	de	
Senhora	 das	 Dores	 -,	mas	 Ela	
nos educa e ensina a ter a pos-
tura	do	discípulo	fiel	do	Senhor:	
ainda	que	sofrendo,	permanecer	
firme	e	de	pé,	diante	das	adver-
sidades da vida, crentes na força 
da	vida	nova	que	vem	da	Páscoa	
da Ressurreição. 

Do	mesmo	modo,	em	Pente-
costes, a Igreja reunida no Ce-
náculo,	ainda	frágil	e	temerosa,	
na companhia da Mãe de Jesus, 
abre-se à ação do Espírito. E 
sai	fortalecida,	firme	e	em	pé,	
diante das adversidades, para 

NOS CAMINHOS DE MARIA 
MARIA, Mãe da Igreja, firme 
aos pés da Cruz

anunciar a Boa Nova do Reino, 
tendo Maria como sua grande 
intercessora e companheira. 

Podemos	estabelecer,	a	par-
tir	 disso,	 uma	 aproximação	
entre	o	que	significam	as	repre-
sentações de Maria como Nossa 
Senhora	das	Dores	e	como	Nossa	
Senhora	de	Pentecostes!	Imersa	
no	Mistério	Pascal	de	Cristo,	a	
Virgem Santíssima acompanha 
a	Igreja	de	seu	Filho,	ainda	que	
nos momentos de cruz, de dor, 
de sofrimento. 

Ora,	 nada	 pode	 conter	 a	
força libertadora do Evangelho 
de	Jesus,	que	resgata	os	pobres,	
os	 excluídos	 e	 os	marginaliza-
dos;	 Palavra	 viva	 que	 se	 opõe	
a	 qualquer	 sistema	 ou	 forma	
de opressão pessoal, social, 
religiosa	e	política,	que	supera	
toda doença, guerra, mentira e 
violência, toda agressão e todo 
preconceito, toda dor e todo 
sofrimento.	Dessa	forma,	Maria,	
como Mãe da Igreja, ensina-nos 
que,	 como	 seguidores	de	Cris-
to, não devemos fugir da cruz, 
mas assumi-la, mesmo com dor 
e	com	medo.	E	firmes,	de	pé,	
associados	à	Paixão	e	Morte	de	
Cristo, possamos caminhar na 
luta por um mundo onde brilhe 
a	Luz	da	Ressurreição.	E	quando	
tivermos vontade de desistir, 
lembremos	 que,	 como	 Igreja,	
não somos órfãos: temos uma 
Mãe,	 que	 nos	 toma	 pela	mão,	
coloca-nos	no	colo,	enxuga-nos	
as	lágrimas	e	coloca-nos	de	pé	e	
fortalecidos na missão e na lida, 
como Ela aos pés da Santa Cruz. 

Ilustração:	https://blog.
cancaonova.com/tododema-
ria/consagrado-a-maria-aos

-pes-da-cruz-de-cristo/

LEONARDO CAETANO de 
ALMEIDA

PASCOM	e	Associado	da	Aca-
demia Marial de Aparecida

13 DE MAIO - FESTA DE NOSSA 
SENHORA DE FÁTIMA

29 DE MAIO – COROAÇÃO DE 
NOSSA SENHORA DA PENHA

Mais imagens do evento: Site: http://www.basilicadapenha.com.br / http://facebook.com/basilicadensradapenhasp

Mais imagens do evento: Site: http://www.basilicadapenha.com.br / http://facebook.com/basilicadensradapenhasp
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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.

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

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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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 
JUNHO e JULHO

04/jun Batizados às 09h00, na Basílica.
05/jun Missa da Solenidade de Pentecostes às 07h30, 
 10h30 e 19h00, na Basílica.
08/jun Missas em louvor a NOSSA SENHORA DA PENHA às 
 07h30, 15h00 e 19h30, na Basílica.
12/jun Missa da Festa da Santíssima Trindade às 07h30, 
 10h30 e 19h00, na Basílica.
16/jun Missa da Solenidade de Corpus Christi às 08h00 
 e 19h00, na Basílica.
18/jun Batizados às 09h00, na Basílica.
19/jun Missa Campal e Coroação dos Reis da 20ª Festa da  
 Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens 
 Pretos da Penha de França às 09h30, no Largo do  
 Rosário (informações: @comunidadeigrejadorosario).
24/jun Missa do Sagrado Coração de Jesus às 15h00, 
 na Basílica.
25/jun Memória do Imaculado Coração de Maria às 15h00, 
 na Basílica.
02/jul Batizados às 09h00, na Basílica.
08/jul Missas em louvor a NOSSA SENHORA DA PENHA às 
 07h30, 15h00 e 19h30, na Basílica.


