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em 2019 iniciou o terceiro 
plano, conforme abaixo:

•5º Plano Diocesano 
de Pastoral (2010~2013): 
“Ide e fazei com que to-
dos os povos se tornem 
meus discípulos” (Mt 28,19)

•6º Plano Diocesano 
de Pastoral (2014~2018): 
“Enviados pelo Espírito 
Santo (...) começaram 
a anunciar a Palavra de 
Deus...” (cf. At 13, 4-5)

•7º Plano Diocesano 
de Pastoral (2019~2022): 
“Como o Pai me enviou, 
também eu vos envio...” (Jo. 20,21)

Que Deus o abençoe em sua mis-
são como pastor de nossa Diocese, 
e que São Miguel Arcanjo, nosso 
padroeiro diocesano, o acompanhe. 
Que o Espirito Santo o mantenha 
sempre iluminado. Desejamos muita 
saúde, paz e anos de vida! Amém!

FONTES:
•http://paroquiamatrizsaobenedito.

com.br/nosso-bispo-e-nosso-paroco.html
•http://g1.globo.com/Noticias/

Brasil/0,,AA1373793-5598,00-DOM+MA-
NUEL+CARRAL+ASSUME+A+AR-

QUIDIOCESE+DE+SAO+PAULO. Html
•https://www.facebook.com/Acaojo-

se/photo /a.798060180239787/93288473
6757330 

ROBERTO A. de OLIVEIRA
Terço dos Homens

EDITORIAL / IGREJA

NOSSO BISPO DIOCESANO

Queridos irmãos e irmãs, 
Salve Maria!
Ao celebrarmos a natividade, isto 

é, o nascimento de Maria, lembra-
mos que Ela é a aurora da salvação 
que prenuncia a vinda do Salvador da 
humanidade, Jesus Cristo, o “sol nas-
cente que nos veio visitar” (cf. Lc 1, 
78). Portanto, o nascimento de Maria 
santíssima é já o início do cumprimento 
da promessa de Deus ao seu Povo. 

Deus preparou Maria desde a sua 
concepção para que fosse a Mãe 
santa do Salvador. O sim de Maria ao 
anúncio do anjo inaugurou uma nova 
era: o tempo da salvação! A vinda 
de Jesus, o Filho de Deus, se dá por 
meio de Maria cujo coração era todo 
voltado para Deus e, justamente por 
isso, Ela também é capaz de ser amo-
rosa e atenta às necessidades dos que 
estão à sua volta, como em Caná da 
Galileia (cf. Jo 2,1-11). Hoje, assunta 
ao céu, Ela continua atenta aos filhos 
que o Senhor lhe deu (cf. Jo 19,25-27) 
e intercede constantemente por nós. 
Obrigado Mãe querida!

Celebrando nossa padroeira, 
celebramos também o nascimento 
de nosso bairro da Penha, pois sua 
origem está sobretudo na devoção à 

Nossa Senhora da Penha, e já são 354 
anos de sua existência! E cada ano, 
durante sua novena, rezamos por este 
nosso querido bairro e também por 
nossa querida cidade de São Paulo, que 
a tem como protetora.

Em 2019, na Novena de Nossa Senhora 
da Penha, iniciamos um percurso de re-
flexão sobre as virtudes teologais a partir 
de Maria, nossa Mãe. Assim em 2019 
refletimos sobre Maria como modelo de 
fé, em 2020 como modelo de esperança 
e agora, 2021, como modelo de caridade.

Ao pensarmos esta caminhada de 
fé durante estes três anos da Nove-
na, não imaginávamos que seríamos 
surpreendidos pela Pandemia. Ela fez 
com que nossa rotina e nosso cotidiano 
sofressem muitas mudanças, e com a 
Igreja não foi diferente. Mas, apesar 
de tudo, continuamos firmes, pois o 
Senhor, nosso Deus, Aquele em quem 
Maria depositou toda a sua confiança, 
não nos abandona! E foi exatamente a 
fé, a esperança e a caridade que nos 
manteve de pé, apesar de todas as 
dificuldades e sofrimentos.

Mais do que nunca, diante deste 
quadro que ainda estamos vivendo, 
estas virtudes nos são necessárias para 
continuarmos nosso caminho com Deus. 

Como Maria, buscamos cultivar a fé, 
tal como nos propôs a novena de 2019: 
“Bem-aventurada aquela que acredi-
tou, pois o que foi dito da parte do 
Senhor será cumprido!” (cf. Lc 1,45). 
Como Maria também, buscamos manter 
acesa a chama da esperança, como nos 
lembrou a novena de 2020, em plena 
pandemia: “Eis aqui a serva do Se-
nhor! Faça-se em mim segundo a tua 
palavra” (cf. Lc 1,38). Com Ela, agora, 
buscamos exercitar a caridade com a 
mesma presteza que ela demonstrou 
ao ir ao encontro de Isabel: “Naque-
les dias, Maria se levantou e foi às 
pressas às montanhas, a uma cidade 
de Judá” (cf. Lc 1,39). Portanto, com 
Maria, nossa Mãe, aprendamos a confiar 
sempre na misericórdia e providência 
de Deus, aprendemos a esperar no Se-
nhor que não decepciona os seus filhos 
e filhas e aprendemos também a amar a 
Deus e os irmãos com sincera caridade, 
“não só de boca, mas com ações e de 
verdade”, como nos recorda o apósto-
lo São João em sua epístola (1Jo 3,18).

Nestes tempos difíceis, olhamos 
para Maria santíssima como sinal de es-
perança para nós e nos dirigimos a ela 
pedindo: “Eia, pois, advogada nossa, 
estes vossos olhos misericordiosos a 

nós volvei, e depois deste desterro 
mostrai-nos Jesus!”. E é para Jesus, 
seu Filho, que Ela quer que nos vol-
temos: Jesus presente na sua Igreja, 
Jesus presente na Eucaristia, Jesus 
presente na Palavra, Jesus presente 
nos irmãos e irmãs, especialmente os 
mais sofridos e vulneráveis!

Que Ela, Mãe e exemplo de fé, espe-
rança e caridade, rogue por nós e pelo 
mundo inteiro! Nos ajude a nunca duvi-
dar do amor de Deus, nunca desistirmos 
do bem e nunca deixarmos de esperar 
no Senhor por dias melhores, e nos ajude 
a sempre amar como Jesus nos amou!

Que Deus, por intercessão de 
Nossa Senhora da Penha, padroeira 
da cidade de São Paulo, abençoe e 
guarde a todos!

Pe. EDILSON DE SOUZA SILVA
Pároco da Basílica de Nossa 

 Senhora da Penha

Maria, exemplo de caridade

Dia 29 de setembro, Dom Manuel 
Parrado Carral, nosso bispo, completa 
75 anos de idade! Nasceu em San Ro-
man-Santiso, província de La Coruña 
/ Espanha, aos 29  de setembro de 
1946. Sua família estabeleceu-se em 
São Caetano do Sul, quando tinha onze 
anos. Foi  ordenado sacerdote aos 10 
de dezembro de 1972, na Diocese de 
Santo André, em Santo André - SP. Nesta 
cidade, atuou como vigário na paróquia 
de Santa Cruz e posteriormente foi en-
viado para a paróquia de Nossa Senhora 
da Imaculada Conceição, em Diadema. 
Trabalhou como reitor do seminário de 
Teologia da Diocese de Santo André, fez 
parte do Colégio de consultores, do con-
selho presbiteral, do Conselho Pastoral 
e do Conselho Econômico da Diocese de 
Santo André. É formado em Filosofia 
pela Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras Nossa Senhora Medianeira, em 
São Paulo, e em Teologia, no Instituto 
de Filosofia e Teologia, também em 
São Paulo. Foi missionário do Projeto 
Igrejas-Irmãs, na Diocese de Santarém.

Foi sagrado Bispo aos 03 de janeiro de 
2001 pelo então arcebispo de São Pau-

lo, Dom Cláudio Hummes, com o Lema 
Episcopal: “Anunciamos Jesus Cristo”. 

Foi nomeado pelo Exmo. Sr. Cardeal 
como Moderador da Cúria Metropolitana 
de São Paulo e nomeado Bispo Auxiliar 
da Arquidiocese de São Paulo em 10 
de março de 2001, permanecendo 
até 2008. Foi também responsável 
pelos Institutos de Vida Consagrada.

Em 03 de dezembro de 2006, quando 
dom Cláudio Hummes embarcou para 
Roma para assumir o cargo de prefeito 
da Congregação para o Clero, foi nome-
ado interinamente por Bento XVI para o 
posto de administrador apostólico até a 
nomeação do novo arcebispo pelo Vati-
cano. Acumulou o cargo com suas atuais 
atribuições como moderador adminis-
trativo da Arquidiocese e responsável 
pela região da Sé. Com a nomeação 
de dom Odilo Scherer, deixou o cargo.

Foi nomeado Bispo da Diocese de São 
Miguel Paulista em 9 de janeiro de 2008, 
substituindo Dom Fernando Legal, que 
por 19 anos trabalhou na Diocese. Nes-
te período foram criadas 10 paróquias 
em nossa Diocese. Também conduziu 
dois Planos Diocesanos de Pastoral e 

EDITORIAL
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SALMO 46: 1 – “DEUS É O NOSSO REFÚGIO E A NOSSA FORTALEZA, AUXÍLIO SEMPRE PRESENTE NA ADVERSIDADE”.
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SALMO 42: 1 – “COMO A CORÇA ANSEIA POR ÁGUAS CORRENTES, A MINHA ALMA ANSEIA POR TI, Ó DEUS”.
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A cada mês de setembro, 
celebramos no Brasil a Bíblia 
Sagrada, como nos recomenda 
e instrui a CNBB. O intuito, com 
certeza é estimular a comuni-
dade a se dedicar cada vez 
mais ao estudo, conhecimento 
e vivência dos ensinamentos 
de Deus. No dia trinta desse 
mês comemora-se o dia de São 
Gerônimo, grande pensador e 
intelectual que traduziu para 
o latim a Bíblia sagrada, a 
pedido do Papa Dâmaso. Essa 
versão importante passou a 
ser denominada Vulgata, pela 
intenção de possibilitar acesso 
aos textos por pessoas que não 
conheciam o hebraico.

Neste ano comemoramos os 
50 anos de celebração do mês 
da Bíblia no Brasil, que come-

SETEMBRO – MÊS DA BÍBLIA
çou pequena na Arquidiocese 
de Belo Horizonte e foi aos 
poucos sendo incorporada à 
CNBB para ser celebrada em 
todo país.

A partir do Concílio Vatica-
no II os católicos vêm sendo 
estimulados, cada vez mais, a 
conhecer, ler e praticar mais 
os ensinamentos bíblicos. Isto 
ocorre principalmente depois 
da divulgação da Dei Verbum, 
documento importante publi-
cado na ocasião.

A leitura da Sagrada Escri-
tura deve fazer parte da vida 
de todo cristão. Ela é a fonte 
onde devemos buscar o conhe-
cimento de Deus, de seus ensi-
namentos, de seu amor infinito 
a toda a humanidade e a cada 
pessoa em especial.  Afirma o 

Papa Francisco: “A Palavra de 
Deus, impregnada do Espíri-
to Santo, quando é recebida 
com o coração aberto, não 
deixa as situações como an-
tes. Muda alguma coisa. Esta 
é a graça, a força da Palavra 
de Deus... A Bíblia não foi 
escrita para uma humanida-
de genérica, mas para nós, 
para mim, para você, para 
homens e mulheres em carne 
e osso. Homens e mulheres 
que tem nome e sobrenome. 
Como eu e você” (1).

Entretanto, é preciso men-
cionar que, uma vez que não 
se trata de um texto qualquer 
e que se apresenta, muitas 
vezes, complexo, exige, para 
real compreensão algum co-
nhecimento e estudo, à medi-

da que vamos lendo os textos 
sagrados. É o zelo e o respeito 
com a Palavra de Deus que nos 
deve estimular ao estudo da 
escrita, os gêneros literários 
empregados, sua história e 
contexto. A presença de Deus e 
sua Palavra ocorrem na histó-
ria e no tempo, numa cultura e 
na vida de um povo, razão pela 
qual não podemos esquecer o 
contexto em que se deu. Assim 
iremos evitar o perigo do que 
se denomina fundamentalismo 
– interpretação literal e des-
contextualizada - ou, ainda, o 
utilitarismo – uso a Bíblia para 
o próprio interesse. O próprio 
Papa Francisco nos alerta di-
zendo que “o fiel não procura 
nas Sagradas Escrituras o 
apoio para a própria visão fi-

losófica e moral, mas porque 
espera um encontro: sabe 
que aquelas palavras foram 
escritas no Espírito Santo, 
e que por isso nesse mesmo 
Espírito devem ser acolhidas 
e compreendidas, para que o 
encontro se realize” (1).

FONTE: (1) Papa Francisco: 
Oração do Angelus – 27/01/21

                                                                                                   
IDEOVALDO R. ALMEIDA

Pastoral da Comunicação 
da Basílica de Nossa Senhora 

da Penha

NOS CAMINHOS DE MARIA - 354 ANOS DE DEVOÇÃO A NOSSA SENHORA 
DA PENHA DE FRANÇA, RAINHA E PADROEIRA DA CIDADE DE SÃO PAULO

Chegando setembro, um cli-
ma de especial devoção mariana 
envolve a cidade de São Paulo. 
Devotos de todas as regiões da 
capital (e de fora dela) voltam 
seus olhares e corações à Igreja 
da Penha, nesta colina chamada, 
no passado, “Colina Santa”, 
“Bairro-Santuário” ou “Bairro 
dos Milagres”. Acontece que a 
Basílica da Penha abriga a vene-
randa imagem da Padroeira da ci-
dade de São Paulo, Nossa Senhora 
da Penha de França, celebrada, 
há séculos, no dia 8 de setem-
bro, quando a Liturgia da Igreja 
comemora a Natividade de Maria.

De fato, muitos títulos de 
Nossa Senhora são celebrados em 
datas litúrgicas marianas, como 
1º de janeiro, 31 de maio, 15 de 
agosto, 8 de setembro ou 8 de 
dezembro. Embora tenha se con-
vencionado celebrar a Senhora da 
Penha de França em 8 de setem-
bro, dia do nascimento da mesma 
Virgem Maria, não sabemos com 
exatidão a data de fundação da 
primeira capela da Penha (atual 
Santuário Eucarístico ou Igreja 
Velha da Penha). Documentos 
atestam, apenas, que a fundação 
dessa Igreja se deu no início do 
ano de 1667. Mas a tradição de 
quase 400 anos optou por celebrar 
a Padroeira em comunhão com a 
belíssima Liturgia do dia 8 de se-
tembro. E o aniversário do bairro, 

que deve seu nome e suas origens, 
justamente, à imagem e à Igreja 
da Penha, foi fixado na mesma 
data. Seu fundador é o fundador 
da primeira Igreja da Penha, o 
Padre Jacinto Nunes de Siqueira, 
que adquiriu as terras no alto da 
colina onde a Virgem, por meio 
daquela imagem barroca, come-
çou a operar milagres que atraí-
ram as atenções e o fervor religio-
so de toda a São Paulo de outrora. 

Como a imagem teria chegado 
até o penhasco onde foi erguida a 
Igreja? Ora, certamente pertencia 
ao Padre Jacinto, mas existe a his-
tória antiquíssima e piedosa que 
fala de um viajante francês que 
estava a caminho do Rio de Janei-
ro e pernoitou onde hoje é o San-
tuário antigo. Ele trazia consigo a 
bendita imagem, que hoje está no 
nicho central da Basílica. Conta-se 
que, quando o homem seguiu via-
gem, a imagem milagrosamente 
retornou ao local do pernoite. 
Repetindo-se o fato, o piedoso 
peregrino entendeu que o desejo 
de Maria era que sua imagem 
permanecesse naquela colina. O 
francês, então, construiu-lhe uma 
capela, em torno da qual surgiu 
o bairro da Penha de França. 

E por que o nome Penha de 
França? Ora, essa devoção ma-
riana surgiu numa serra chamada 
Penha de França, que, apesar do 
nome, fica na Espanha. Ali um 

peregrino chamado Simão, em 
1434, encontrou uma imagem da 
Virgem que passou a ser chama-
da Nossa Senhora da Penha de 
França. Tal invocação de Maria 
espalhou-se por toda a Europa e 
chegou ao Brasil ainda no século 
XVI. E em São Paulo, como já 
apresentamos, em 1667, quando 
para cá foi trazida a imagem que 
hoje se encontra na Basílica e cuja 
procedência é incerta, como dito.

Outro esclarecimento impor-
tante: por qual motivo a Senhora 
da Penha é Padroeira de São 
Paulo? A razão está retratada no 
belíssimo painel-vitral que está 
abaixo do coro da Basílica: nos 
séculos XVIII e XIX, a imagem de 
Nossa Senhora da Penha, que já 
era famosa por seus milagres, era 
transladada, a pedido da Câmara, 
até a antiga Catedral da Sé para 
o povo rezar, pedindo pelo fim 
das epidemias de varíola e de 
secas. Ela foi aclamada, assim, 
Padroeira da cidade por toda a 
população. E o Papa João Paulo 
II, muitos anos mais tarde, em 
1985, reconheceu esse título com 
a bula com que elevou a Igreja 
Nova da Penha a Basílica Menor. 

Pois bem, como em Aparecida, 
existem na Penha a Igreja velha 
e a Igreja Nova da Virgem, sinal 
do incremento e da cristalização 
da devoção a Nossa Senhora da 
Penha entre os paulistas e pau-

listanos ao longo de 354 anos. 
E o que levou Nossa Senhora 

a ficar tão conhecida nos sécu-
los passados? Na verdade, muitos 
milagres aconteceram na colina 
da Penha. Milhares de devotos re-
ceberam infindáveis graças, mas 
alguns milagres “consagrados” 
– como o livramento do Padre 
Jacinto de um afogamento ou 
a abertura milagrosa das portas 
trancadas da Igreja no dia triste 
em que um bispo do passado ten-
tou transferir para sempre de lá a 
imagem – atravessaram os séculos 
e fizeram com que a Penha se 
transformasse, de uma simples 
região de passagem de tropeiros, 
bandeirantes e viajores, num 
grande complexo religioso. Nesse 
sentido, sabemos que a Festa da 
Penha chegou a ocupar o posto 
de maior comemoração religiosa 
da cidade de São Paulo. O Cami-
nho de Nossa Senhora da Penha 
(atuais avenidas Rangel Pestana 
e Celso Garcia) ficava repleto 
de romeiros e devotos que se 
punham a caminho da Penha ou 
que acompanhavam o translado 
da imagem da Padroeira à Sé 
quando de calamidades públicas.  

Enfim, as paredes do antigo 
Santuário (por sinal, o primeiro 
da cidade!), da Basílica e da 
Igreja do Rosário testemunham 
há muitos anos a passagem de 
um sem-fim de devotos pelas ruas 

da Penha, especialmente no 8 de 
setembro. Mais uma vez, essa co-
memoração se repete, não apenas 
como mera tradição, mas como 
sinal da confiança filial que o povo 
de Deus deposita na Virgem da Pe-
nha de França. E ainda que os fiéis 
venham visitar Nossa Senhora em 
sua imagem milagrosa, na verdade 
é Maria - MÃE E EXEMPLO DE CARI-
DADE – que visita incessantemente 
o oprimido povo seu, sedento de 
justiça, libertação e esperança, 
como se canta à Padroeira em seu 
Hino: “Somos filhos! Os nossos 
votos, ouve, Mãe do Redentor!”

LEONARDO CAETANO 
de ALMEIDA

Pastoral da Comunicação e 
Associado da Academia Marial 

de Aparecida
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ORDENAÇÃO PRESBITERAL
No dia 14 de agosto de 2021, 

às 9h30, na Basílica de Nossa 
Senhora da Penha, pela oração 
da Igreja e a imposição das 
mãos de nosso bispo diocesano 
Dom Manuel Parrado Carral, 
os diáconos: Ednaldo Barbosa 
Leal - Lema: “Em tuas mãos” 
(Lc 23,46); Felipe Matheus de 
Sá – Lema: “Que poderei retri-
buir ao Senhor por tudo o que 
fez em meu favor” (Sl 116,2); 

João Carlos Lima Dutra – Lema: 
“Em atenção à tua palavra, 
vou lançar as redes” (Lc 5,5) 
e Ronaldo Fernandes Vieira – 
Lema: “Permanecei no meu 
amor” (Jo 15,9), foram reves-
tidos com a graça sacramental 
configurando-se a Cristo Sacer-
dote, assumindo o compromis-
so de servir ao povo de Deus 
no anúncio do Evangelho, na 
Celebração Eucarística e no 

ministério da Reconciliação.
Que a força do Espírito 

Santo inflame o coração desses 
nossos irmãos com a caridade 
pastoral, a fim de que sejam 
pastores segundo o coração de 
Jesus, imitando-O na entrega 
total à nossa Igreja particular. 

Que Deus, pastor e guia da 
Igreja, vos guarde constan-
temente com Sua graça para 
cumprirdes com fidelidade 

os deveres de presbíteros, 
vos faça no mundo servos e 
testemunhas da verdade e 
do amor de Deus, ministros 
fieis da Reconciliação e vos 
conduza como verdadeiros 
pastores, para que levem a 
Seu Povo o Pão Vivo e a Palavra 
da vida, para que cresçam na 
unidade do Corpo de Cristo.

Que Deus, nosso Pai, São 
Miguel Arcanjo, padroeiro dio-

cesano, e nossa Mãe, Nossa 
Senhora da Penha, os abençoe 
em sua missão como pastores 
em nossa Diocese! Amém!

FONTE: resumo do livreto de 
ordenação

ROBERTO A. de OLIVEIRA
Pastoral da Comunicação 

da Basílica de Nossa Senhora 
da Penha
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SALMO 118: 24 – “ESTE É O DIA EM QUE O SENHOR AGIU; ALEGREMO-NOS E EXULTEMOS NESTE DIA”.

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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O MODO DE ESTAR E DE SE COMPORTAR NA CASA DE DEUS
“Eles eram perseverantes 

em ouvir o ensinamento dos 
apóstolos, na comunhão fra-
terna, na fração do pão e nas 
orações”. (At 2,42)

Queridos irmãos e irmãs, a 
paz de Cristo!

Em nossos dias, quando 
muitos já não compreendem 
a importância da participação 
na Eucaristia, especialmente 
no Dia do Senhor, o DOMIN-
GO, é bom recordarmos as 
palavras do Sl 122, 1: “Fiquei 
alegre, quando me disseram: 
‘Vamos à casa do Senhor!’”. 
E ainda: “Entrai por suas 
portas com hinos de graças, 
pelos seus átrios com cantos 
de louvor, louvai-o, bendizei 
seu nome; pois o Senhor é 
bom, eterno é seu amor e 
sua fidelidade se estende a 
todas as gerações”. (Sl 100, 
4-5). É bom estarmos de cora-
ção na Casa do Senhor: “Como 
são amáveis tuas moradas, 
Senhor dos exércitos! Minha 
alma desfalece e suspira pe-
los átrios do Senhor. Meu co-
ração e minha carne exultam 
no Deus vivo. Até o pássaro 
encontra casa e a andorinha 
o ninho, onde pôr os filhotes, 
junto a teus altares, Senhor 
dos exércitos, meu rei e meu 
Deus”. (Sl 84,2-4).

O templo da Igreja em 
que nos reunimos é sinal da 
presença da Igreja viva, Corpo 
de Cristo, naquele pedaço de 
chão onde Deus a plantou. É 
para nós um lugar sagrado, 
dedicado e consagrado a Deus; 
ali está Jesus no Sacrário, se 
faz presente em cada Eucaris-
tia celebrada, nos dirige a Pa-
lavra, nos congrega, orienta, 
fortalece e santifica. Ali nós 
professamos a nossa fé e nos 
dirigimos a Deus na oração, 
além de nos encontramos com 
os irmãos.

A natureza do lugar nos 
indica como devemos nos 
portar nele. A Igreja é um lu-
gar sagrado, por isso devemos 
estar nela com respeito, tendo 
consciência de que ali nos 
encontramos com Deus. Este 
respeito inclui muitos aspec-
tos, entre os quais, podemos 
lembrar alguns: a persignação 

com o sinal da cruz e a água 
abençoada que nos lembra o 
nosso batismo; a genuflexão 
diante do Sacrário onde está 
o Senhor no Santíssimo Sacra-
mento; a reverência diante do 
altar que nos lembra o Cristo; 
a cordialidade e a gentileza 
para com os irmãos ali presen-
tes num espírito de acolhida 
fraterna; a guarda do silêncio 
para que todos possam fazer 
suas orações com tranquili-
dade; a alegre expectativa da 
escuta da Palavra e da comu-
nhão com o Corpo do Senhor 
na Eucaristia; a atenção e 
concentração na Missa e em 
outros ofícios religiosos que 
ali acontecem; o cuidado para 
que os aparelhos celulares 
não disturbem a celebração e 
também o modo de nos vestir.

Reflitamos sobre este úl-
timo ponto – o modo de nos 
vestir. Em Mt 22,11-12 lemos: 
“Quando o rei entrou para 
ver os convidados, observou 
um homem que não estava 
em traje de festa e pergun-
tou-lhe: ‘Meu caro, como 
entraste aqui sem o traje de 
festa? ’ Mas o homem ficou 
sem responder”. Nesta pará-
bola de Jesus sobre o banquete 
do Reino, Ele fala de um traje 
de festa. Nós podemos ver aqui 
uma alusão à veste batismal, 
ou aquilo que o apóstolo Paulo 
diz em Gl 3,27 sobre os que fo-
ram batizados – “vos revestis-
tes de Cristo” –, mas podemos 
também recordar que quando 
participamos da Missa estamos 
celebrando “a festa, com os 
ázimos da sinceridade e da 
verdade” (1Cor 5,8). Um traje 
especial para uma ocasião es-
pecial, sem esquecer que traje 
especial não quer dizer traje 
de luxo ou ostentação, mas 
modesto e decente. Quando 
o filho pródigo da parábola 
voltou, o Pai deu uma festa 
e pediu: “Trazei depressa 
a melhor túnica para vestir 
meu filho. Colocai-lhe um 
anel no dedo e sandálias nos 
pés” (Lc 15,22). Quando fomos 
batizados recebemos uma ves-
te nova para indicar uma nova 
condição de vida, tal como é 
dito a Josué em Zc 3,4: “Vê eu 

tiro de ti o teu pecado e te 
visto com roupas de gala!”. 
E ainda nos diz o profeta Isaías 
61,10: “O Senhor é a minha 
grande alegria, meu espírito 
está em festa pelo meu Deus, 
pois ele me vestiu de salva-
ção, cobriu-me com o manto 
da justiça, qual noivo com a 
joia no turbante, qual noiva 
recoberta de adornos”. 

Ao mesmo tempo, escu-
tamos o que diz São Tiago: 
“Meus irmãos, a fé que ten-
des em nosso Senhor Jesus 
Cristo glorificado não deve 
admitir acepção de pesso-
as. Imaginai o seguinte: Na 
vossa reunião entram duas 
pessoas, uma com anel de 
ouro no dedo e bem vesti-
da, e outra, pobre, com a 
roupa surrada. Ao que está 
bem vestido, dais atenção, 
dizendo-lhe: “Vem sentar-te 
aqui, à vontade”. Mas ao po-
bre dizeis: “Fica aí, de pé”, 
ou “Senta-te aqui no chão, 
aos meus pés”. Não é isso 
um caso de discriminação 
entre vós? Será que não jul-
gastes com critérios que não 
convêm? Escutai, meus carís-
simos irmãos: não escolheu 
Deus os pobres aos olhos do 
mundo para serem ricos na 
fé e herdeiros do Reino que 
prometeu aos que o amam?” 
(Tg 2, 1-5). Recato, modéstia 
e cuidado no modo de vestir 
não deve ser confundido com 
luxo ou uma maneira de fazer 
acepção de pessoas, pois a 
hospitalidade e a acolhida 
fraterna devem fazer parte 
de nossa atitude para com 
os irmãos, especialmente na 
Casa de Deus.

Continuando a reflexão, 
pensemos: as vestes dos sacer-
dotes e de outros ministrantes 
indicam o caráter sagrado da 
ação litúrgica (cf. Ex 29,29). 
Seria estranho se entrássemos 
para participar da Missa e 
o presidente da celebração 
estivesse de roupas civis, de 
uso cotidiano, e usando so-
mente a estola ao pescoço. 
Imagine então o padre de 
bermuda, camiseta, sandá-
lias ou tênis e uma estola ao 
pescoço presidindo no pres-

bitério da Igreja... 
Há de se convir que 
seria, no mínimo, 
estranho..., para não 
dizer desrespeitoso. 
Pois bem, assim tam-
bém se espera que a 
Assembleia esteja 
convenientemente 
trajada para a ação 
sagrada. E aqui vale 
lembrar tanto a ves-
te que trazemos na 
alma, no coração, como a 
que trazemos externamente, 
no corpo. Sobre a primeira 
podemos ler: “Fortaleza e 
dignidade são seus ador-
nos; ela sorri para o futuro. 
(...) O encanto é enganador 
e a beleza, passageira; a 
mulher que teme o Senhor, 
essa sim, merece elogios!” 
(Pv 31, 25.30). “Eu me cobria 
da justiça e ela me revestia; 
meu direito era o meu manto 
e diadema” (Jó 29,14). “Eis 
que venho como um ladrão. 
Feliz aquele que vigia e con-
serva suas vestes, para não 
andar nu e para que não se 
enxergue a sua vergonha” 
(Ap 16, 15). “Fiquemos ale-
gres e contentes, e demos 
glória a Deus, porque chegou 
o tempo das núpcias do Cor-
deiro. Sua esposa já se pre-
parou. Foi lhe dado vestir-se 
com linho brilhante e puro”. 
(O linho significa as obras jus-
tas dos santos.) E o anjo me 
disse: “Escreve: Felizes os 
convidados para o banquete 
das núpcias do Cordeiro”. 
Disse ainda: “Estas são as 
verdadeiras palavras de 
Deus” (Ap 19,7-9). “Ficai, 
pois, de prontidão, tendo 
a verdade como cinturão, 
a justiça como couraça e os 
pés calçados com o zelo em 
anunciar a Boa-Nova da paz” 
(Ef 6, 14-15).

Esta é a veste mais impor-
tante: a interior. Entretanto, 
a Bíblia também nos lembra 
a importância da veste ex-
terior, reflexo daquela que 
trazemos no nosso interior e 
que implicam a decência e o 
recato quanto ao nosso corpo, 
que é templo do Espírito Santo 
(cf. 1Cor 6,19). Assim lemos na 

1Tm 2,9-10 o apóstolo Paulo 
dirigindo-se às mulheres e fa-
lando sobre estas duas vestes: 
“Igualmente quero que as 
mulheres se vistam decen-
temente e se enfeitem com 
modéstia e bom senso. Nada 
de penteados complicados 
nem de joias de ouro ou de 
pérola, nem de vestes luxuo-
sas. Mas que se enfeitem com 
boas obras, como convém a 
mulheres que fazem questão 
de uma vida piedosa”. 

O que Paulo fala às mu-
lheres sobre modéstia e bom 
senso vale também para os 
homens, obviamente. Já no 
livro do Eclesiástico 19, 26-
27 lemos: “Pelo semblante 
se conhece a pessoa; pelos 
traços do rosto, a pessoa 
sensata. A roupa da pessoa, 
o seu sorriso, e o jeito de 
andar, tudo revela de quem 
se trata”. Portanto, embora 
não tenhamos dúvida de que o 
corpo é mais importante que 
a roupa (cf. Mt 6,25.28-29; Lc 
12,22), ela tem seu valor e 
seu significado também. Por 
isso é bom que, guardando-
nos das vaidades e do orgulho 
que desagradam a Deus (cf. Is 
3,16-17.24; Tg 2.1-5), tenha-
mos também um bom discer-
nimento sobre o que convém 
e o que não convém na Casa 
de Deus. 

E então? Alguém pode-
ria perguntar: “Bom, afinal 
de contas, como devo ir à 
Igreja? Como saber se o que 
estou vestindo é adequado?”

Penso que após a leitura 
deste texto os irmãos já terão 
elementos suficientes para 

CONTINUA PÁG. 09
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fazer o seu discernimento 
e ter critérios mais claros 
sobre o assunto. No entanto, 
se ainda restam dúvidas, eu 
poderia propor a questão de 
forma mais clara: para as mu-
lheres – não é adequado o uso 
de decotes pronunciados ou 
vestes curtas demais (shorts, 
mini saias, costas à mostra) 
nem vestes que poderíamos 
chamar de “sensuais”; para os 
homens não é adequado vir à 
Igreja para participar da missa 
com roupas próprias para um 
clube de esportes. O uso de 
calças compridas é mais con-
veniente. Vejam que aqui não 
estamos falando de luxo, mas 
de vestes adequadas, afinal de 
contas os critérios da sobrie-
dade e modéstia valem aqui 
também. Não estamos falando 
de desfile de modas, mas de 
recato e respeito para com 
o espaço sagrado e também 
para com as ações sagradas 
das quais participamos.

Sei que esta reflexão pode 
não ser bem-vinda para alguns, 
ainda mais nestes tempos do 
“politicamente correto”, 

e sei que poderá gerar po-
sicionamentos, comentários 
e argumentos em contrário, 
como também poderá ser tida 
como algo não relevante diante 
de tantas outras coisas que se 
espera do testemunho de um 
cristão. Não nego que há coisas 
mais importantes, mas aquelas 
não invalidam esta. E espero 
que a compreensão do assunto 
não nos leve a fixar-nos no as-
pecto exterior da questão, mas 
sim no sentido mais profundo 
que tal atitude reflete. Sem 
cairmos no pecado que Jesus 

condenou nos fariseus – acusa-
dos de serem túmulos caiados, 
belos por fora, mas cheios de 
podridão em seu interior (cf. Mt 
23,27) – que nosso exterior seja 
reflexo da vida nova e bela que 
o Senhor nos trouxe: “O Senhor 
é a minha grande alegria, 
meu espírito está em festa 
pelo meu Deus, pois ele me 
vestiu de salvação” (Is 61,10).

Pe. EDILSON 
de SOUZA SILVA

Pároco da Basílica de Nos-
sa Senhora da Penha

CONTINUA AQUI ...
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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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SANTA TERESA DE CALCUTÁ - a Santa dos pobres! 21 DE SETEMBRO 
DIA DA ÁRVORE“...aquele que quiser ser 

o primeiro dentre vós, seja 
o servo de todos” (Mc 10,44)

Durante uma viagem de trem 
ao noviciado do Himalaia, Madre 
Teresa se deparou com um irmão 
pobre de rua que lhe falou: 
“Tenho sede!”. Neste momento 
Madre Teresa teve certeza da 
sua missão: dedicar sua vida aos 
mais pobres dos pobres. Era 10 
de setembro de 1946, dia que 
ficou conhecido como o “Dia da 
Inspiração”, marco na história 
das Missionárias da Caridade, 
congregação fundada por Madre 
Teresa e aprovada pela Santa 
Sé no dia 7 de outubro de 1950. 
Essa congregação se expandiu 
por toda a Índia e pelo mundo 
inteiro anos mais tarde.

Madre Teresa nasceu em 
1910 na cidade de Skopje, na 
Albânia, foi batizada no dia 
seguinte ao seu nascimento. 
Sua família pertencia à mi-
noria albanesa que vivia no 
sul da antiga Iugoslávia. Seu 
verdadeiro nome era Agnes 
Gonxha Bojaxhiu e viveu sua 
adolescência empenhada em 
atividades paroquiais.

Muito determinada a seguir 
a vocação religiosa e se tornar 
missionária, aos dezoito anos, 
ingressou na Casa Mãe das Irmãs 
de Nossa Senhora de Loreto, si-
tuada na Irlanda, onde recebeu 
o nome de Teresa, em homena-
gem a Santa Teresina de Lisieux. 
Da Irlanda foi transferida para 
a Índia, onde de 1930 a 1940, 
fez a profissão perpétua e os 
votos de obediência, pobreza 
e castidade, além de lecionar 
história e geografia em uma 
escola secundária.

O seu sonho, no entanto, 
era o trabalho missionário com 
os pobres na Índia, sentia seu 
coração arder com o que via ao 
sair às ruas dos bairros pobres 
da cidade: pessoas cercadas 
pela fome, pela miséria e 
diversas doenças.

Após um período de testes 
e discernimento, foi autoriza-
da pelo Papa Pio XII a sair do 
convento e viver no mundo dos 
pobres, onde foi com seu sári 
branco de borda azul. Cuidou 
dos irmãos pobres, doentes e 
famintos dependendo apenas 

da Divina Providência, e 
levava na mão seu rosá-
rio. Saía para o serviço 
de servir, ao irmão com 
a caridade e à Deus com 
a oração, sem medo dos 
desafios e com a benção 
de Deus sua obra cresceu, 
e em 1950 funda a con-
gregação Missionárias da 
Caridade na Arquidiocese 
de Calcutá. Essa obra se 
multiplicou por mais de 
600 missões em toda a Índia e 
por mais de 100 países.

No ano de 1979, Madre Tere-
sa de Calcutá recebeu o Prêmio 
Nobel da Paz. Neste mesmo 
ano, o Papa João Paulo II a re-
cebeu em audiência privada e 
a nomeou como sua “embaixa-
dora” em todas as nações. Nos 
anos seguintes recebeu muitos 
prêmios, honrarias e condecora-
ções em diversos países, graças 
ao seu trabalho humanitário.

Em 1983, em Roma, sofre 
o primeiro grave ataque do 
coração, aos 73 anos. Em 1985, 
foi reeleita Superiora das Mis-
sionárias da Caridade.

Em agosto de 1989, realiza 
um dos seus sonhos, abre uma 
casa na sua Albânia, sua terra na-
tal. Em setembro de 1989, sofre 
outro ataque do coração e recebe 
um marca-passo. Em 1990, pede 
ao Papa para ser substituída no 
seu cargo, mas volta a ser ree-
leita por mais seis anos.

Após uma vida inteira dedi-
cada ao irmão – ofertando amor 
e cuidado a todo e qualquer 
excluído e abandonado – e com 
a saúde bastante debilitada, no 
dia 05 de setembro 1997 Madre 
Teresa de Calcutá falece, en-
cerrando sua missão e indo ao 
encontro do seu Senhor.

Foi beatificada pelo Papa 
João Paulo II no dia 19 de 
outubro de 2003, Dia Mundial 
das Missões. Em sua homilia o 
Papa João Paulo II disse sobre 
Madre Teresa: “Contempla-
ção e ação, evangelização 
e promoção humana: Madre 
Teresa proclama o Evangelho 
com a sua vida inteiramente 
doada aos pobres, mas, ao 
mesmo tempo, envolvida 
pela oração”. 

E acrescenta: “sua vida é 

um testemunho da dignidade 
e do privilégio do serviço 
humilde. Ela escolheu ser 
não apenas a menor entre os 
pequenos, mas a serva dos 
pequeninos. (…) Sua vida foi 
uma vivência radical e uma 
proclamação audaciosa do 
Evangelho”. Com isso, a mãe 
dos pobres é “ícone do Bom Sa-
maritano, porque ela ia a toda 
parte para servir Cristo nos 
mais pobres entre os pobres”.

No dia 4 de setembro de 
2016, foi canonizada pelo Papa 
Francisco, que em sua homilia 
disse: “Madre Teresa, ao longo 
de toda a sua existência, foi 
uma dispensadora generosa da 
misericórdia divina, fazendo-
se disponível a todos, por meio 
do acolhimento e da defesa da 
vida humana, dos nascituros 
e daqueles abandonados e 
descartados. Comprometeu-
se na defesa da vida”.

A canonização da missioná-
ria foi decidida após a Igreja 
Católica ter aprovado seu 
segundo milagre, a “cura ex-
traordinária” de um brasileiro, 
um engenheiro nascido em 
Santos, litoral de São Paulo.

De vida simples e pobre, 
nunca acuada ou omissa dian-
te da realidade, foi corajosa 
defensora daqueles que vivem 
às margens de uma sociedade 
muitas vezes cega e egoísta 
diante do problema do outro.

A vida de Madre Teresa de 
Calcutá foi verdadeira respos-
ta ao grito de Jesus na cruz: 
“Tenho sede!” (Jo19,28).

Santa Teresa de Calcutá, 
rogai por nós!

LYSANDRA PRISCILA 
FERREIRA

Pastoral da Catequese - 
Catequista

O Dia da Árvo-
re é comemorado 
no Brasil em 21 de 
setembro, e tem 
como objetivo prin-
cipal a conscienti-
zação a respeito da 
preservação deste 
bem tão valioso, 
nosso meio ambiente, tal como 
nos lembra o Papa Francisco 
ao dizer: “Esta irmã [terra] 
clama contra o mal que lhe 
provocamos por causa do 
uso irresponsável e do abuso 
dos bens que Deus nela colo-
cou” (Laudato Sì, n. 2) e que 
é necessária uma “conversão 
ecológica” (idem, n. 216-221). 
A data, que é diferente em 
outras partes do mundo, foi 
escolhida em razão do início da 
primavera, a tão bela estação 
das flores, em 23 de setembro 
no hemisfério sul. A árvore é 
um grande símbolo da natureza 
e é uma das mais importantes 
riquezas naturais. Elas nos ofe-
recem: sombras; abrigos para 
algumas espécies de animais;  
aumentam a umidade do ar; 
evitam erosões; produzem oxi-
gênio através do processo de 
fotossíntese; reduzem a tempe-
ratura tornando o ar mais agra-
dável. Além disso, tornam tudo 
à sua volta mais saudável. Entre 

as diversas espécies existentes, 
incluem-se espécies frutíferas 
como: mangueiras, limoeiros, 
goiabeiras, abacateiros, pes-
segueiros e laranjeiras.  Além 
de produzir alimentos, nos 
fornecem matéria-prima para 
a fabricação de móveis e até 
mesmo casas. Outro produto 
importante é a celulose, extra-
ída principalmente de pinheiros 
e eucaliptos. O desmatamento 
afeta principalmente a vida da 
população e dos animais na Terra. 
Sendo assim, o dia 21 de setem-
bro deve ser visto como um dia 
de reflexão sobre nossas atitudes 
em relação a essa importante 
riqueza natural.  Plantar uma 
árvore é cuidar do amanhã. Plan-
tem hoje mesmo uma semente 
em seu jardim ou em um vaso 
e está lhe dará uma árvore e 
bons frutos. Árvores são poemas 
que a terra escreve para o céu.

ELVIS ROBERTO BERTOLA
Pastoral de Acolhida

SASP – Serviço Social da Penha
Estamos vivendo o mês de 

Nossa Senhora da Penha, Mãe 
de Jesus e nossa Mãe Santís-
sima. É mais um momento 
para lembrarmo-nos de nossos 
irmãos mais carentes. Como 
bons cristãos, devemos nos 
oferecer para ajudar esses 
nossos irmãos. É esse o ob-
jetivo do SASP, que sempre 
precisa de cada um de nós 
para alcançar sua finalidade. 
Como? Doando algumas horas 
do seu tempo no trabalho 
voluntário no SASP, doando 
alimentos, roupas, agasalhos, 
enfim, tudo que um ser huma-
no precisa para ter uma vida 
um pouco melhor. Todo dia 
8 e no 2º domingo de cada 
mês, leve alimentos para doar 
nos horários de cada missa. 

Esse gesto contribui e muito 
para a formação das cestas 
básicas e cestas de emergên-
cia distribuídas pelo SASP. 

LEMBRETE: todos os sá-
bados há atendimento médi-

co no SASP. 
Nossa Senhora jamais 

deixa de socorrer os infeli-
zes, pois ela é a Rainha da 

Misericórdia!
       
SOLEIMAR MARIA ROSSI

Equipe do SASP
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1796~2021 - PARóQUIA DE 
NOSSA SENHORA DA PENHA
cOmPlEtA 225 ANOS DE ExIStêNcIA

SÃO MIGUEL ARCANJO:

Lendo os acontecimentos 
históricos na perspectiva de 
hoje, é possível que se tenha um 
entendimento mais abrangente 
desta significativa comemo-
ração. O decreto promulgado 
pela rainha de Portugal, Dona 
Maria I, no dia 15 de setembro 
de 1796, atendia a um pedido 
do bispo de São Paulo, à época, 
Dom Mateus de Abreu Pereira, 
pelo qual a então Freguesia de 
Nossa Senhora da Assunção, na 
Sé, passava a se subdividir em 
mais outras duas: a de Nossa 
Senhora do Ó, do outro lado 
do rio Tietê na zona norte, e 
a de Nossa Senhora da Penha 
a partir do Brás. O motivo ale-
gado para a solicitação foi o da 
necessidade de atendimento 
pastoral mais eficiente numa 
área geográfica tão extensa e 
com uma população calculada 
em perto de onze mil pessoas, 
das quais muitas morriam sem 
os sacramentos, por não poder 
o pároco administrar-lhes a 
tempo em tão grande distância.  

Dos primeiros padres reden-
toristas, chegados à Penha em 
1905, encontram-se relatos nas 
crônicas do convento, que eram 
comuns as idas dos padres em 
lombo de burro até as regiões 
de Mogi das Cruzes, para aten-
der ao povo em suas capelas. 

A implantação da paróquia 
(freguesia) se deu pelo fato de 
que já existiam as condições 
estruturais básicas para essa 
implantação: os espaços geo-
gráficos e as pessoas batizadas 
e fiéis, bem como as igrejas 
existentes e ativas. Um dos 
baluartes dessa condição es-
trutural foi o Padre Jacinto Nu-
nes de Siqueira, considerado o 
fundador do bairro da Penha 
de França, uma vez que foi ele 
o responsável pela edificação 
da igreja e de boa parte de 
sua manutenção depois de sua 

Miguel ou Mikhael significa 
“Quem é como Deus?” sendo 
também uma afirmação: “Nin-
guém é como Deus”. É o nome 
do Arcanjo protetor da Igreja, 
junto aos outros dois Arcanjos: São 
Rafael e São Gabriel; cuja festa 
celebramos no dia 29 de setembro.

São Miguel é reconhecido por 
sua humildade e serviço a Deus, 
sendo aquele que lutou contra 
Lúcifer, após a rebelião dos an-
jos ao plano de amor de Deus. 
Esse relato nós encontramos nas 
sagradas escrituras através de 
Apocalipse 12, 7-9: “Houve uma 
batalha no céu. Miguel e seus 
anjos tiveram de combater o 
Dragão. O Dragão e seus anjos 
travaram combate, mas não 
prevaleceram. E já não houve 
lugar no céu para eles. Foi 
então precipitado o grande 
Dragão, a primeira Serpente, 
chamado Demônio e Satanás, 
o sedutor do mundo inteiro. 
Foi precipitado na terra, e 
com ele os seus anjos.”.

Assim, a Igreja reconhece 
a humildade que Miguel teve, 
submetido inteiramente a Deus. 
Mesmo se Deus se fizesse ho-
mem, Ele e o seus anjos, que-
riam servi-lo. Ele é reconhecido 
como aquele que luta contra a 
soberba e a maldade humana, 
fruto de tantos males que há no 
mundo. Também é reconhecido 
como o anjo da fé e protetor 

nos momentos de aflição; sen-
do invocado com o título de 
príncipe das milícias celestes 
e guarda da Igreja.

Tendo em vista isso, devemos 
lembrar que Miguel, assim como 
os anjos, não são “simbolismos”, 
mas uma verdade. O Catecismo 
da Igreja Católica nos ensina 
sobre a existência dos anjos. 
Muitas pessoas se perguntam se 
existem ou não anjos, e a Igreja 
nos dá essa afirmação como uma 
verdade de fé. Nenhum católico 
pode negar a existência dessas 
criaturas: “Eles são criaturas 
pessoais e imortais, pura-
mente espirituais, dotados 
de inteligência e de vonta-
de, e superam em perfeição 
todas as criaturas visíveis” 
(Cat.n.330).

Deste modo, sabemos que 
mesmo os anjos não possuindo 
matéria, eles existem e podem 
nos ouvir e nos auxiliar em qual-
quer momento. É importante 
compreendermos isso, pois 
quando recorremos ao Arcanjo, 
assim como aos outros anjos, 
não estamos só, estamos ver-
dadeiramente falando com uma 
criatura existente e que ama a 
Deus e tudo aquilo que Ele criou. 
Essa criatura, isto é, os anjos, já 
adoram a Deus e o veem face a 
face, querendo que nós também 
um dia estejamos junto a eles.

Dentro disso, São Miguel se 

preocupa com cada filho do Pai, 
ele quer nos ajudar a chegarmos 
ao caminho de santidade e há 
um dia contemplarmos face a 
face a Deus. Que possamos pedir 
a intercessão de São Miguel para 
que alcancemos a humildade e 
o amor, para assim dissiparmos 
todo o mal que há em nós e um 
dia estarmos todos juntos na Je-
rusalém celeste, o Céu tão belo.

ORAÇÃO DE SÃO MIGUEL 
COMPOSTA PELO PAPA LEÃO XIII

São Miguel Arcanjo, defen-
dei-nos no combate, sede nosso 
refúgio contra a maldade e as 
ciladas do demônio. Ordene-
lhe Deus, instantemente o 
pedimos, e vós príncipe da mi-
lícia celeste, pelo Divino Poder, 
precipitai no inferno a Satanás 
e a todos os espíritos malignos, 
que andam pelo mundo para 
perder as almas. Amém.

NEYLANA CÂNDIDO 
DE OLIVEIRA

Pastoral da Comunicação da 
Basílica de Nossa Senhora da 

Penha

morte. Em seu testamento, 
deixou à igreja bens de seu 
patrimônio pessoal.

Outros protagonistas que 
contribuíram para essa es-
trutura foram as pessoas que 
formavam as populações da 
cidade, do bairro e das peri-
ferias. Elas é que solicitavam 
às autoridades que a imagem 
de Nossa Senhora fosse à Sé 
Catedral, nas ocasiões em que 
a cidade vivenciava situações 
graves de calamidades públi-
cas, seja por epidemias, seja 
por secas prolongadas. Sob a 
liderança do vigário, o povo de 
Deus também protagonizava as 
concorridas festas à padroeira 
nos meses de setembro.

Protagonistas também des-
sa estruturação foram os ir-
mãos e irmãs da Irmandade de 
Nossa Senhora do Rosário dos 
Homens Pretos, formada por 
negros e negras escravizados 
e que serviam aos senhores 
de terras da região da Penha. 
Consta em documento que esta 
irmandade já existia desde 
1755. Foi ela a responsável pela 
construção da Igreja de Nossa 
Senhora do Rosário e do pedido 
de sua ereção junto ao bispo, 
no dia 16 de junho de 1802. 

O primeiro vigário nomeado 
quando da criação da paróquia 
em 1796, foi o Padre José Ro-
drigues Coelho. Muitos outros 
vigários ocuparam essa respon-
sabilidade nestes 225 anos. Em 
destaque e representando todos 
os demais, merecem menção: o 
Padre Antônio Benedito de Ca-
margo, que foi vigário por mais 
de cinquenta anos e o Padre 
Carlos de Souza Calazans, que 
esteve à frente da paróquia por 
mais de trinta anos. 

Hoje, é vigário o Padre 
Edilson de Souza Silva.

JOSÉ MORELLI

04/set 6º Dia da Novena – missas às 14h45 e 18h45, na Basílica.
05/set Missas dominicais às 7h30 e 10h30, na Basílica.
05/set 7º Dia da Novena – missas às 14h45 e 18h45, na Basílica.
06/set 8º Dia da Novena – missas às 14h45 e 19h15, na Basílica.
07/set Carreata pelas principais ruas do bairro saindo da Basílica às 08h00.
07/set Missa da Peregrinação das Paróquias às 10h00, na Basílica.
07/set Encerramento da Novena às 14h45 e 17h45, na Basílica - 
 (Coroação de Nossa Senhora da Penha às 17h45).
08/set Missas em louvor à NOSSA SENHORA DA PENHA às 7h30; 10h30 e 15h00, na Basílica.
08/set Terço Meditado às 18h30, na Basílica.
08/set Missa Solene de NOSSA SENHORA DA PENHA presidida pelo bispo diocesano 
 Dom Manuel Parrado Carral às 19h30, na Basílica.
15/set Missa de Aniversário da criação da Paróquia (224 Anos) às 15h00, na Basílica.
18/set Batizados na Basílica, às 09h00.
02/out Batizados na Basílica, às 09h00.
04/out Reunião do Conselho para Assuntos Econômicos às 20h00, na Basílica.
08/out Missas em louvor à NOSSA SENHORA DA PENHA às 7h30; 10h30 e 19h30, na Basílica.
12/out Missas de Nossa Senhora Aparecida às 10h30, 15h00 e 19h30, na Basílica.

PROtEtOR DA IgREjA E AuxIlIO DA HumANIDADE Em mOmENtOS DE AFlIÇÃO



O SANTUÁRIO DA PENHA SETEMBRO DE 2021 15
PUBLICIDADES

SALMO 121: 1 – “LEVANTO OS MEUS OLHOS PARA OS MONTES E PERGUNTO: DE ONDE ME VEM O SOCORRO”?



O SANTUÁRIO DA PENHASETEMBRO DE 202116
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: 
Missa de Nossa Senhora da Penha 
na Basílica às 7h30; 15h00 e 19h30.

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:      97858-4882

ÓRGÃO INFORMATIVO E FORMATIVO DA BASÍLICA DE NOSSA SENHORA DA PENHA  DA CIDADE DE SÃO PAULO 
DIOCESE DE SÃO MIGUEL PAULISTA | RUA SANTO AFONSO, 199 – FONES: 2295-4462  – SÃO PAULO.

Site: www.basilicadapenha.com.br / e-mail: basilicansdapenha@yahoo.com.br
http://facebook.com/basilicansradapenhasp
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BASÍLICA DE NOSSA SENHORA DA PENHA: 
Sexta: das 16h00 h às 17h15. - Sábado: das 09h00 às 11h45 e das 14h00 

às 16h00. Domingo: das 16h00 às 17h30 

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!


