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NOSSA SENHORA APARECIDA – 12 de outubro
A Virgem que os brasileiros têm por mãe!

Queridos irmãos e irmãs, a paz 
de Cristo!

Entramos no mês de outubro, mês 
que a Igreja dedica à oração e às 
ações em prol das missões. E eis aqui 
um tema vital para a Igreja, pois ela 
existe para evangelizar. Disse Jesus 
aos seus discípulos: “Ide e fazei 
discípulos meus todos os povos” 
(cf. Mt 28,19). O amor salvador de 
Deus não tem fronteiras e não faz 
acepção de pessoas, por isso a “Igreja 
em saída” vai até os confins da terra 
para anunciar a todos o Evangelho.

É importante, porém, que não 
pensemos no missionário somente 
como “aquele que chega”! Durante 
muito tempo em nosso país recebe-
mos missionários oriundos de diversas 
partes do mundo: os portugueses e 
espanhóis jesuítas no início, depois 
muitos italianos e também de outros 
países da Europa. Foram homens e 

mulheres, de diversas congregações 
religiosas e de diferentes dioceses, 
dedicados à causa do Evangelho e ao 
anúncio de Cristo em nossas terras e 
aos quais devemos muita gratidão!

Hoje, porém, devemos pensar no 
missionário como “aquele que sai”, 
aquele que vai ao encontro das pessoas 
para anunciar-lhes Cristo e o Evangelho, 
com a vida e a palavra. Esta missão é de 
todos os batizados, sem exceção. Contu-
do ainda achamos que esta tarefa é dos 
padres e religiosos, mas não! Todos os 
cristãos, por força do seu batismo, devem 
ser um missionário na família, na escola, 
no trabalho, no seu lazer, no seio da co-
munidade cristã e no mundo em que vive.

Mesmo sem nunca ter saído do 
convento, Santa Terezinha do Menino 
Jesus realizou um verdadeiro apostola-
do missionário, incentivando com suas 
orações e correspondências a muitos 
missionários que levavam a Boa Nova 

àqueles que ainda não conheciam Jesus 
ou que estavam distantes d’Ele. Todos 
nós podemos colaborar de alguma ma-
neira, seja pela oração, seja pelo teste-
munho de santidade e amor ao próximo, 
seja com ajuda material nas campanhas 
missionárias da Igreja, seja através dos 
trabalhos pastorais da Comunidade e 
ainda de diversas outras formas.

Pensemos nisso: a quantas pessoas 
eu já anunciei Jesus? A quantas pessoas 
eu já ajudei a conduzir para Cristo e a 
Igreja? Meu modo de viver o Evangelho 
tem sido um pólo de atração das pes-
soas a Deus? Que o Espírito Santo nos 
ajude a assumirmos nossa missão como 
o Senhor nos pediu: “Ide, anunciai o 
Evangelho a toda criatura. Quem 
crer e for batizado será salvo” (cf. 
Mc 16,15). Que Maria santíssima, Nossa 
Senhora da Conceição Aparecida, a 
grande missionária de seu filho Jesus, 
nos ajude com sua intercessão para 

que possamos apontar ao mundo, 
com alegria e convicção, o Salvador, 
e propor a todos: “Fazei tudo o que 
Ele vos disser” (cf. Jo 2,5).

Deus os abençoe a todos e, de 
modo especial, as nossas crianças! 

Um abraço fraterno e muitas 
bênçãos de Deus para vocês e suas 
famílias!

Pe. EDILSON DE SOUZA SILVA
Pároco da Basílica de Nossa 

 Senhora da Penha

Outubro, mês das Missões

“Quem poderia imaginar que o lugar de 
uma pesca infrutífera, tornar-se-ia o lugar 
onde todos os brasileiros podem se sentir 
filhos de uma mesma Mãe? Deus sempre 
surpreende, como o vinho novo, no Evange-
lho que ouvimos. Deus sempre nos reserva 
o melhor. Mas pede que nos deixemos 
surpreender pelo seu amor, que acolhamos 
as suas surpresas. Confiemos em Deus!” 

(Palavras do Papa Francisco durante 
visita ao Santuário de Nossa Senho-
ra da Conceição Aparecida em 2013)

Nossa Senhora Aparecida é para todos 
os católicos brasileiros, a mãe que cuida, 
o refúgio para todos os que necessitam de 
auxílio, é a padroeira do nosso querido 
Brasil. Todos os anos milhares de romeiros, 
das mais diversas e distantes regiões do 
Brasil e também de outros locais do mun-
do, visitam o Santuário Nacional de Nossa 
Senhora da Conceição Aparecida, localizado 
no município de Aparecida, estado de São 
Paulo. O número de devotos que visitam o 
santuário aumenta significativamente no 
mês de outubro, pois no dia 12 comemo-
ramos o dia de Nossa Senhora Aparecida.

A imagem negra da Imaculada Concei-
ção de aproximadamente 40 cm feita em 
terracota – argila cozida - foi encontrada 
em 1717, nas águas do Rio Paraíba, por 
três humildes pescadores. Segundo alguns 
historiadores, no dia 17 de outubro pesca-
dores de Porto de Itaguaçu, na região de 
Guaratinguetá, foram convocados pelas au-
toridades locais para pescar muitos peixes, 
pois no dia seguinte, seria oferecido um 
banquete ao governador da capitania. Até 

a meia noite daquele dia os pescadores não 
tinham conseguido pescar nada, parecia 
que todos os peixes haviam desaparecido 
do rio e, cansados, voltaram para suas ca-
sas. Apenas três deles decidiram insistir na 
pesca. Um deles quando puxou a rede en-
controu o tronco de uma imagem da Virgem 
Maria, o outro encontrou a cabeça. Após o 
encontro da imagem e a união das partes 
encontradas a pescaria foi abundante, e 
encheram seus barcos com muitos peixes. 

Do dia do aparecimento da imagem no 
rio até os dias atuais, fiéis relatam e teste-
munham inúmeras graças alcançadas pela 
intercessão de Nossa Senhora Aparecida. 
Um dos relatos mais antigos e conhecidos é 
o do escravo Zacarias, que suplicou diante 
da imagem de Nossa Senhora Aparecida a 
sua liberdade, contam que a corrente de 
ferro que o prendia se abriu imediatamente.

No local foi construída uma capelinha 
para abrigar a imagem, e a devoção a ela foi 
aumentando. Em 1734 foi construída uma 
capela para ela. Contudo a visitação passou 
a ser permitida apenas em 1745. Com o pas-
sar dos anos outras capelas maiores a subs-
tituíram, e ao seu redor surgiu a cidade de 
Aparecida, que leva o nome dado a Virgem 
Maria. Em 8 de setembro de 1904 a imagem 
da Virgem foi coroada em uma celebração 
dirigida por Dom José Camargo Barros, com 
a presença de diversos membros da Igreja e 
muitos fiéis, e após o aceite do Papa Pio XI, 
em 16 de julho de 1930, Nossa Senhora da 
Conceição Aparecida, nome oficial, foi pro-
clamada Rainha do Brasil e Padroeira Ofi-
cial. No dia 4 de julho de 1980, o papa São 

João Paulo II celebrou em Aparecida uma 
missa solene para mais de 300 mil pessoas.

A coroa e o manto de Nossa Senhora 
Aparecida foram presentes da princesa 
Isabel que visitou o santuário em duas 
ocasiões. Na segunda visita, em 1888, ano 
em que assinou a abolição da escravatura, 
a princesa, em pagamento a uma promessa, 
presenteou a imagem com um manto azul 
bordado com fios de ouro e uma coroa de 
ouro cravejado de diamantes e rubis. No 
manto podemos observar a bandeira do 
Brasil e do Vaticano que, lado a lado, in-
dicam que imagem está associada à Igreja 
católica, e que ela pertence ao Brasil, nosso 
país, que está sob sua proteção de mãe.

Em 1978 a imagem original de Nossa 
Senhora Aparecida passou por um aci-
dente de vandalismo e foi partida em 
diversos pedaços. Após o incidente ela 
passou por um processo de restauração 
no Museu de Arte de São Paulo e teve as 
mais de 200 partes colocadas no lugar.

De acordo com as informações do Santu-
ário Nacional de Aparecida, a oração mais 
conhecida e rezada pelos devotos é a oração 
da Consagração a Nossa Senhora Aparecida, 
escrita no século XX e modificada pelo Papa 
Francisco durante sua visita à Aparecida em 
2013. O texto atual rezado pelos devotos é:

“Ó Maria Santíssima, pelos méritos de 
Nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa que-
rida imagem de Aparecida, espalhais inú-
meros benefícios sobre todo o Brasil. / Eu, 
embora indigno de pertencer ao número de 
vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo 
de participar dos benefícios de vossa mise-

ricórdia, prostrado a vossos pés, consagro-
vos o meu entendimento, para que sempre 
pense no amor que mereceis; consagro-vos 
a minha língua para que sempre vos louve 
e propague a vossa devoção; consagro-vos o 
meu coração, para que, depois de Deus, vos 
ame sobre todas as coisas. / Recebei-me, 
o Rainha incomparável, vós que o Cristo 
crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso 
número de vossos filhos e filhas; acolhei-me 
debaixo de vossa proteção; socorrei-me em 
todas as minhas necessidades, espirituais 
e temporais, sobretudo na hora de minha 
morte. /Abençoai-me, ó celestial coope-
radora, e com vossa poderosa intercessão, 
fortalecei-me em minha fraqueza, a fim 
de que, servindo-vos fielmente nesta vida, 
possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças 
no céu, por toda eternidade. / Assim seja!”

Que a Virgem Maria, a Senhora Apa-
recida, nos tenha sempre sob seu manto 
protetor; com seu olhar materno olhe por 
todos e por cada um de nós, pelos nossos 
irmãos e irmãs, pelo nosso país, pela nossa 
Igreja e pelo mundo inteiro; nos socorra 
diante de nossas aflições e interceda junto 
ao Senhor pela nossa salvação. Amém.

Dai-nos a benção, ó mãe querida, 
Nossa Senhora Aparecida!!!

LYSANDRA PRISCILA FERREIRA
Pastoral da Catequese - Catequista

EDITORIAL
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PUBLICIDADES

MISSÃO É AÇÃO GENEROSA, GRATUITA, QUE VEM DE UMA MOTIVAÇÃO INTERIOR, NENHUMA FORÇA CONTRÁRIA OU AMEAÇAS PODERÁ CONTÊ-LA.
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MISSÃO É RESGATAR AS SEMENTES DO VERBO EM CADA CULTURA E ÉPOCA, NA SOLIDARIEDADE DA UTOPIA DE UM NOVO CÉU E UMA NOVA TERRA.
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“Não podemos deixar de 
afirmar o que vimos e ouvi-
mos” (At 4, 20): Este é o tema 
escolhido pelo Papa Francisco 
para o Dia Mundial das Missões, 
que a Igreja celebrará no dia 
24 de outubro. Foi extraído dos 
Atos dos Apóstolos, o livro que 
os missionários “sempre têm 
à mão” por mostrar como “o 
perfume do Evangelho” se 
difundiu através da experiên-
cia dos Apóstolos, pois aqueles 
tempos não eram fáceis.

Os primeiros cristãos co-
meçaram a sua vida de fé num 
ambiente hostil e árduo, que ao 
invés de debilitá-los, os impeliu 
a transformar cada incômodo 
em oportunidade para a missão, 
pois “nada e ninguém podia 
permanecer alheio ao anúncio 
libertador”. 

O mesmo se passa conosco 
atualmente. A situação da 

MENSAGEM DO PAPA PARA O DIA MUNDIAL DAS MISSÕES
pandemia evidenciou e au-
mentou o sofrimento, a solidão, 
a pobreza e as injustiças de que 
já tantos padeciam, e desmasca-
rou as nossas falsas seguranças. 
Experimentamos o desânimo, a 
decepção, o cansaço e perante 
a tentação de justificar a in-
diferença e a apatia em nome 
de um sadio distanciamento 
social, se faz urgente a missão 
da compaixão, capaz de fazer da 
distância necessária um lugar de 
encontro, cuidado e promoção. 
Nós não nos pregamos a nós mes-
mos, mas a Cristo Jesus, e a sua 
ressurreição, é uma Palavra de 
esperança que desfaz qualquer 
determinismo. “Com Jesus, 
vimos, ouvimos e constatamos 
que as coisas podem mudar”. 

No contexto atual, há ur-
gente necessidade de mis-
sionários de esperança que, 
ungidos pelo Senhor, sejam 

capazes de lembrar profeti-
camente que ninguém se salva 
sozinho.  Deste modo, o tema 
do Dia Mundial das Missões é um 
convite dirigido a cada um de 
nós para cuidar e dar a conhecer 
aquilo que tem no coração.

Esta missão é, e sempre foi, 
a identidade da Igreja: “ela 
existe para evangelizar”. 
Não é o momento de se fechar.

Para Francisco, mesmo os 
mais frágeis, limitados e feridos 
podem ser missionários à sua 
maneira, “porque sempre de-
vemos permitir que o bem seja 
comunicado”. E a este ponto 
expressa a sua gratidão a todos 
os missionários: “Lembramos 
especialmente aqueles que 
foram capazes de partir, dei-
xar terra e família para que o 
Evangelho pudesse atingir sem 
demora e sem medo aqueles 
ângulos de aldeias e cidades 

onde tantas vidas estão seden-
tas de bênção.”

Hoje, afirma o Papa Fran-
cisco, Jesus precisa de co-
rações que sejam capazes 
de viver a vocação como 
uma “verdadeira história 
de amor”, que os faça sair 
para as periferias do mundo 
e tornarem-se mensageiros e 
instrumentos de compaixão. 
As periferias não são só geo-
gráficas, mas existem perto 
de nós, no centro de uma 
cidade ou na própria família. 
“Sempre, mas especialmente 
nestes tempos de pandemia, 
é importante aumentar a 
capacidade diária de alargar 
os nossos círculos.”

A missão não é fruto de 
cálculos, mas é aventurar-se 
no cultivo dos mesmos senti-
mentos de Cristo Jesus e, com 
Ele, acreditar que a pessoa 

ao meu lado é também meu 
irmão, minha irmã.

“Que o seu amor de com-
paixão desperte também o 
nosso e, a todos, nos torne 
discípulos missionários.”

FONTE: https://www.cnbb.
org.br/tag/dia-mundial-das-

missoes-2021/ texto de Bianca 
Fraccalvieri – Vatican News 
(acessado em 16/09/2021)

Adaptação/resumo por: 
ROBERTO A. de OLIVEIRA

Terços dos Homens

INVESTIDURA DE MINISTROS 
NÃO ORDENADOS “Disse-lhe Jesus: Maria! Ela, vol-

tando-se, disse-lhe: Raboni (que quer 
dizer Mestre)” João 20,16

Caros leitores, o SASP continua fun-
cionando parcialmente, conforme o que 
já publicamos.

Estamos no mês de outubro, quando 
comemoramos o Dia do Professor em 15 
de outubro, entre outras comemora-

ções. Todos nós tivemos vários professores, começando pelo nosso alfabetizador. O 
professor alfabetizador tem uma identidade própria e precisa ser, como os demais, 
reconhecido pelo seu trabalho.

Branca Alves de Lima, heroína nacional, criadora da cartilha CAMINHO SUAVE 
em meados de 1948, que em mais de meio século alfabetizou perto de 40 milhões 
de crianças e adultos, nasceu em 1911 e faleceu em 2001 com 91 anos, esquecida, 
pois tiraram essa cartilha das escolas afirmando que não alfabetizava. Um dos 
pilares do método idealizado por Branca Alves de Lima foi a utilização de ilustra-
ções, semelhantes à letra a ser ensinada (alfabetização pela imagem), associação 
entre imagens e palavras-chave, sílabas e letras.

Ensinar o aluno a ler o mundo para poder transformá-lo. Esta era a constante 
busca de outro educador: Paulo Freire. Educadores e educandos aprendendo mu-
tuamente em um processo com diálogo e trocas. O objetivo? O desenvolvimento 
da consciência crítica. Considerado o patrono da educação brasileira por meio da 
Lei nº 12.612, Paulo Freire é também uma referência internacional no campo das 
humanidades, com pelo menos 41 títulos de Doutor Honoris Causa concedidos por 
diversas universidades. Freire, que completaria 100 anos, nasceu em Recife (PE), 
em 19 de setembro de 1921.

O SASP parabeniza todos os professores que contribuem para a formação de 
cada ser humano, principalmente neste tempo de pandemia.

Nossa Senhora da Penha, nos abençoe!
           
SOLEIMAR M. ROSSI | Equipe do SASP

No dia 12 de setembro, nosso pároco, padre Edílson, celebrou a inves-
tidura dos ministros não ordenados da Sagrada Comunhão e das Exéquias.

Em virtude da pandemia Dom Manuel delegou aos párocos a missão 
da investidura no mês de setembro.

PASCOM
IMAGENS: MARIA RITA SALETTI

SASP – Serviço Social da Penha
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“Invoque o seu Anjo da 
Guarda, pois ele te iluminará 
e te guiará no caminho de 
Deus. Deus o deu a você. Então 
o use.”  (São Pio de Pietrelcina)

Desde o início do Cristia-
nismo, a devoção aos Santos 
Anjos da Guarda foi cultivada. 
Sabemos que estes seres nos 
acompanham do início ao fim 
de nossas vidas. Diferente 
do que muitos acreditam ou 
sabem, todos temos um anjo 
guardião e amigo, cada qual, 
dado por Deus para nos prote-
ger nesta terra e nos conduzir à 
santidade. Cada pátria também 
possui um anjo, como vemos 
nas mensagens de Nossa Senho-
ra em Fátima, antes mesmo de 
Maria aparecer aos pastorinhos; 
as mensagens se originaram 
através de um anjo com o 
título de Anjo de Portugal, 
aparecendo para as crianças. 

Para nós católicos a existên-
cia dos anjos é uma verdade 
de fé. Segundo o Catecismo da 
Igreja Católica no parágrafo 
328: “A existência dos seres 
espirituais, não corporais, 
que a Sagrada Escritura cha-
ma habitualmente de an-
jos, é uma verdade de fé. O 
testemunho da Escritura a 
respeito é tão claro quanto 
a unanimidade da Tradição”.  
Em perfeita catequese, conti-
nua (Cat, 329): Por todo o seu 
ser, os anjos são servidores e 
mensageiros de Deus. Porque 
contemplam “sem cessar a 
face do meu Pai que está 
nos céus” (Mt 18,10), “são 
heróis fortes que executam 
“suas ordens”, obedecendo 
sua palavra!” (Sl 103,20). 
Como criaturas puramente 
espirituais, são dotados de 
inteligência e de vontade: são 
criaturas pessoais e imortais. 
Superam em perfeição todas as 
criaturas visíveis. Disto dá tes-
temunho o brilho de sua glória. 

Como o próprio catecismo 
nos ensina: são criaturas sem 
matéria, isto é, corpo. São pu-
ramente espirituais e dotados 
de uma perfeita inteligência. 
Aqui compreendemos como 

esses seres são altamente su-
periores a nós, e através deles 
Deus nos dá a nossa guarda e 
proteção. Devemos também 
entender que algumas supers-
tições se dão com relação à 
devoção aos anjos, alguns 
nomeiam seus anjos ou dizem 
saber seu nome por revelações 
privadas; é verdade que al-
guns santos da Igreja tiveram 
experiências místicas e uma 
profunda intimidade com os 
seus – veremos dois exemplos 
abaixo -, contudo são aconte-
cimentos extraordinários e não 
podem ser vistos como algo 
comum. A Igreja como mãe, nos 
ensina a termos intimidade, 
porém cautela. Nomeá-los ou 
até mesmo dar certas carac-
terísticas humanas, torna-se 
perigoso, pois até mesmo os 
demônios são anjos decaídos 
que usam de invenções e da 
imaginação para nos enganar 
e nos afastar das verdadeiras 
devoções e amizade pura com 
os nossos guardiões celestes. 

Tendo em vista isso, sabe-
mos que é certo a sua proteção 
na vida do homem “Desde o 
início até a morte, a vida 
humana é cercada pela pro-
teção dos anjos e por sua 
intercessão. Cada fiel é la-
deado por um anjo como 
protetor e pastor para con-
duzir à vida”. Dessa maneira, 
façamos menção de alguns 
santos que nos deixaram esse 
legado de amizade profunda 
a essas criaturas angélicas, 
e como foram ajudados em 
suas necessidades e trajetó-
ria no caminho de santidade.  

São Padre Pio é um exemplo 
para nós. O santo possuía uma 
intimidade extraordinária com 
o seu anjo, a ponto de o mesmo 
ajudá-lo a traduzir cartas que 
chegavam de todo o mundo, 
dos seus filhos espirituais. A 
tradução era importante de-
vido aos conselhos angélicos 
que o santo dava, levando os 
homens à conversão.  Uma 
vez, Pe. Pio escreveu: “Se 
a missão de nosso anjo da 
guarda é importante, a do 

meu com certeza é maior, 
porque também deve ser 
professor na tradução de 
outras línguas” (Carta I,304).  

Outro ponto importante na 
intimidade que o santo tinha 
era no seu despertar. Muitas 
das vezes Padre Pio era acor-
dado pelo seu anjo da guarda 
para a oração. Frei Pio relata: 
“De noite, fechava meus 
olhos, via descer o véu e 
abrir-se diante de mim o pa-
raíso; e, consolado por esta 
visão, durmo com um sorriso 
doce e feliz nos lábios e com 
uma grande tranquilidade no 
meu semblante, esperando 
que meu pequeno compa-
nheiro de infância venha 
despertar-me e, desta for-
ma, rezar juntos as orações 
matutinas ao amado de nos-
sos corações” (Carta I,308).

Outra santa muito conhe-
cida por essa intimidade ex-
traordinária com o seu santo 
anjo foi Santa Gemma Galgani. 
A jovem via constantemente 
seu Anjo da Guarda, que a 
guiava e repreendia quando 
necessário. Ela confiou ao seu 
diretor: “Jesus não me deixa 
estar só um instante, mas 
faz com que esteja sempre 
em minha companhia o Anjo 
da Guarda”. Este lhe afirma: 

“Eu serei teu guia seguro 
e teu inseparável compa-
nheiro”. Em sua inocência 
ela pensava que todo mundo 
via o próprio Anjo da Guarda, 
principalmente as criancinhas 
inocentes. Foi só aos poucos 
que se persuadiu de que isso 
não era assim. Também é um 
fato conhecido na vida de Santa 
Gemma e que está relatado em 
seu diário espiritual, o diálogo 
sobre a obediência: “O Anjo 
da Guarda, que se mostra 
bastante severo em repre-
ender-me, me disse: ‘Minha 
filha, lembra-te de que cada 
vez que faltas à obediência 
cometes um pecado. Por que 
és tão omissa em obedecer 
ao confessor? Lembra-te de 
que não há caminho mais 
curto e seguro para chegar 
ao Céu que o da obediência’”. 

Vejamos que grandes exem-
plos esses dois santos nos tra-
zem. Também o ensinamento 
que o Catecismo nos dá. Como 
podemos ter ao nosso lado tão 
grande amigo e não recorrer 
aos seus favores em nos pro-
teger e guardar? A dimensão 
espiritual é algo profundo, 
não podemos compreender 
com os nossos olhos e a nossa 
inteligência, mas sabemos que 
em todos os momentos temos 

essas criaturas a nos guardar. 
E por isso a Igreja recorda no 
dia 2 de outubro essa memória, 
para que assim como Frei Pio e 
Gemma Galgani tiveram essa 
intimidade, nós possamos lem-
brar que não estamos sozinhos, 
mas sempre há um protetor a 
nos conduzir seja nas prova-
ções, tentações, angústias e 
até mesmo na felicidade. E por 
fim, lembremos o que diz em 
Hebreus 1,14: “Não são todos 
os anjos espíritos a serviço 
de Deus, que lhes confia mis-
sões para o bem daqueles que 
devem herdar a salvação?”

SANTOS ANJOS, ROGAI POR 
NÓS!

NEYLANA CÂNDIDO DE 
OLIVEIRA

Pastoral da Comunicação 
da Basílica de Nossa Senhora 

da Penha

SANTOS ANJOS DA GUARDA: Celestes guardiões que 
guardam os nossos passos nesta terra e nos conduzem ao céu

DIOCESE CELEBRA SÃO MIGUEL 
ARCANJO, PADROEIRO DIOCESANO

No dia 26 de setembro, o 
bispo diocesano, Dom Manuel 
Parrado Carral, presidiu a so-
lene celebração eucarística, 
na Catedral de São Miguel 
Arcanjo, em honra ao nosso 
padroeiro diocesano e ao 
aniversário de 461 anos de 
fundação do bairro de São 
Miguel Paulista. A santa missa 
foi concelebrada pelo nosso 
bispo emérito, Dom Fernando 
Legal, SDB, pelo Pe. Felipe 
Matheus de Sá, vigário da Ca-
tedral, e pelo Pe. Hilton José 
Araújo, formador da Casa de 
Formação do Propedêutico, e 

contou, com a presença 
e a participação de todos 
os seminaristas de nossa 
Diocese. Ao final da Santa 
Missa, Pe. Felipe, fez uma 
singela homenagem a 
Dom Manuel, pelos seus 
75 anos de vida. Na ocasião, 
Dom Manuel anunciou que já 
entregara a Carta de Renúncia 
ao governo da Diocese, confor-
me prevê o Código de Direito 
Canônico, cânon 401, paragrafo 
primeiro. No entanto, esclare-
ceu que, até a nomeação do seu 
sucessor, ele permanece como 
bispo diocesano. “Rezemos 

para que o Santo Padre faça 
os discernimentos necessá-
rios e envie um bom pastor 
para a nossa Diocese de São 
Miguel Paulista”, disse.

FONTE: https://www.
diocesesaomiguel.org.br/ - 

acessado em 27/09/2021

PASCOM
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MISSÃO É O SONHO DE TODOS VIVEREM A VIDA EM PAZ, SEM POSSE E, POR ISSO, SEM GANÂNCIA OU FOME, NADA PELO QUAL MATAR OU MORRER.

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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NOS CAMINHOS DE MARIA 
FESTA DE NOSSA SENHORA DA PENHA 2021

Neste ano de 2021, a Fes-
ta da Padroeira de São Paulo 
reuniu muitos fiéis em toda a 
sua programação. A NOVENA 
preparatória aconteceu entre 
os dias 30/8 e 7/9, sempre à 
tarde e à noite, com o mo-
mento devocional e as missas 
presididas por nosso pároco 
e padres da Diocese convida-
dos. Os fiéis puderam realizar 
sua oferta de amor ao longo 
desses dias. No dia 7/9, uma 
programação especial: às 8h, 

a CARREATA de Nossa Senhora 
da Penha pelas ruas da Paró-
quia que reuniu dezenas de 
veículos (já que não foi pos-
sível realizar-se a tradicional 
procissão do dia 8 por conta da 
pandemia). Nesse dia também 
voltou a acontecer a ROMARIA 
de diversas paróquias da Dio-
cese à Basílica, com missa às 
10h. Mais tarde, aconteceu o 
evento TAKE AWAY, com a re-
tirada dos kits contendo itens 
diversos da festa. Encerrando 

a novena, antes da missa da 
noite, aconteceu a COROA-
ÇÃO da Padroeira, realizada 
pelas crianças da catequese. 
No grande dia 8, um número 
imenso de fiéis de toda a ci-
dade acorreu à Basílica para 
participar das MISSAS às 7h30, 
10h30, 15h e 19h30. A MISSA 
SOLENE da noite foi presidida 
por nosso Bispo Diocesano, 
com a presença de diversos pa-
dres e dos seminaristas, e foi 
antecedida por um TERÇO ME-

DITADO que fez memória 
dos milagres e da história 
de Nossa Senhora da Penha. 
AGRADECEMOS a todos os 
que participaram e cola-
boraram na promoção e na 
organização das atividades 
todas, tanto as litúrgicas 
e devocionais, quanto as 
que aconteceram no am-
biente externo e na cozinha. 
Nossa gratidão também a Dom 
Manuel, ao Padre Edilson e 
demais padres e à generosida-
de dos devotos que tomaram 
parte nos eventos e deram sua 
colaboração para que, mais 
uma vez, a Festa da Padroeira, 
ainda que com as limitações 
advindas da pandemia, pudes-

se acontecer de forma brilhan-
te e à altura do que merece 
nossa Mãezinha, que habita 
nesta colina santa há 354 anos. 

LEONARDO CAETANO 
de ALMEIDA

Pastoral da Comunicação 
e Associado da Academia 

Marial de Aparecida

NOVENA

NOVENA

NOVENA NOVENA NOVENA

NOVENA NOVENA

NOVENA NOVENA



O SANTUÁRIO DA PENHA OUTUBRO DE 2021 9
FORMAÇÃO e INFORMAÇÃO

FESTA DE NOSSA SENHORA DA PENHA - 2021

DIA 07-CARREATA

DIA 07-COROAÇÃO DIA 07-ROMARIA DAS PARÓQUIAS

DIA 07-ROMARIA DAS PARÓQUIAS DIA 07-TAKE AWA

DIA 07-TAKE AWA DIA 08-MISSA SOLENE

DIA 08-MISSA SOLENE DIA 08-TERÇO MEDITADO DIA 08-TERÇO MEDITADO

DIA 08-MISSA SOLENE

DIA 07-TAKE AWA

DIA 07-ROMARIA DAS PARÓQUIAS

DIA 07-CARREATA DIA 07-COROAÇÃO
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MISSÃO É “ESVAZIAR-SE” COMO JESUS, QUE ASSUMIU A NOSSA CONDIÇÃO HUMANA, É O PROCESSO PELO QUAL TODO MISSIONÁRIO(A) DEVE PASSAR.

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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SÃO FRANCISCO de ASSIS: Padroeiro da Ecologia

POSSE DO PADRE 
RONALDO FERNANDES VIEIRA

7 DE OUTUBRO DIA DE NOSSA 
SENHORA DO ROSÁRIO

São Francisco de Assis é, 
certamente, um dos santos 
mais conhecidos e amados no 
mundo inteiro. Tem, inclusive, 
o respeito e carinho até de 
não católicos. Realmente, foi 
um homem admirável pelo seu 
amor incondicional à natureza, 
sua simplicidade e pela sua vida 
de pobreza e amor aos pobres, 
vivendo de forma evangélica.

O hino “Cântico das Cria-
turas”, que nos deixou, revela 
sua pureza de alma e respeito 
à natureza. Sua voz ainda ecoa 
vibrante, lembrando-nos que o 
mundo feito por Deus é mara-
vilhoso e deve ser respeitado 
e cuidado. “Tudo é carícia de 
Deus”, dirá o Papa Francisco na 
Encíclica Laudato Si.  Entretan-
to, hoje, mais do que nunca, ve-
mos a destruição da natureza e 
a falta de cuidado mínimo para 
conservá-la para as gerações fu-
turas. “Bendito sejas, meu Se-
nhor,/ pela irmã água, / que é 
mui útil e humilde/ e preciosa 
e casta”, celebrava Francisco 
de Assis. Nos dias atuais, entre-
tanto, surge como uma adver-
tência a todos que vivemos na 
iminência de um grave raciona-
mento de água provocado pelo 
desperdício e falta de chuva.

O Papa Francisco, já no 
alvorecer de seu pontificado o 
homenageou e expressou sua 
devoção e admiração com a es-
colha inesperada de seu nome e 
demonstra como “o pobrezinho 
de Assis” o motiva e inspira. 
Daí o surgimento de duas En-
cíclicas, como explica o Papa: 
“Este Santo do amor fraterno, 
da simplicidade e da alegria, 
que me inspirou a escrever 

A colina onde está localizada 
a Igreja de Nossa Senhora da 
Penha de França, cuja Santa dá 
nome ao bairro, também abriga 
há alguns metros dessa, uma sin-
gela capela que traz o nome de 
outra invocação da Mãe de Jesus, 
que tem no dia 7 de outubro, pelo 
calendário católico, o seu dia de 
comemoração e festejos. Trata-
se de Nossa Senhora do Rosário. 

A comemoração a Nossa Se-
nhora do Rosário está ligada à 
sua aparição a São Domingos de 
Gusmão e na prática do Santo 
Terço/Rosário. A escolha do dia 7 
de outubro, como o dia de Nossa 
Senhora do Rosário, está rela-
cionada à vitória dos católicos 
sobre os turcos que avançavam 
sobre o território Europeu na 
Batalha de Lepanto. Com esta 
vitória, o Papa Pio V, em 1572, 
instituiu esta data como o dia 
de “Nossa Senhora da Vitória”. 
Depois no ano de 1573, o novo 
Papa Gregório XIII mudou o título 
da comemoração para o dia de 
“Nossa Senhora do Rosário”. 
A data e a devoção à Nossa Se-
nhora do Rosário passaram a ser 
difundidos pelos missionários 
Dominicanos, principalmente 
em expedições no período das 
navegações pela Costa da África.

Aqui no bairro da Penha o 
culto a ela foi introduzido pela 
Irmandade do Rosário dos Ho-
mens Pretos, que no início do 
século XIX, construiu a capela 
em devoção à Nossa Senhora 
do Rosário, a qual foi denomi-
nada de “Igreja de Nossa Se-
nhora do Rosário dos Homens 
Pretos da Penha de França”.

É importante salientar que 
durante os períodos colonial 
e imperial foram trazidos mi-
lhares de homens e mulheres 
do continente Africano como 
mão de obra escrava, para 
trabalhar nos territórios co-
lonizados pelos portugueses, 
sendo inegável a contribuição 
cultural, social e econômica 
dessa população para constru-
ção da futura nação, o Brasil. 

Muitos desses homens e mu-
lheres escravizados foram trazi-
dos da região conhecida como 
Reino do Congo. O Reino do 
Congo já conhecia o cristianismo 
e muitos já eram convertidos 
e devotos de Nossa Senhora do 
Rosário, pois este culto já havia 
chegado a estas regiões levadas 
pelos Missionários Dominica-

O padre Ronaldo Fernandes Vieira, orde-
nado presbítero no último mês de agosto, foi 
nomeado pelo bispo Diocesano, Dom Manuel 
Parrado Carral, como Vigário Paroquial da Ba-
sílica de Nossa Senhora da Penha. Sua posse 
e apresentação à Comunidade aconteceram 
nas missas dominicais do dia 19 de setem-
bro de 2021. Seja bem-vindo padre Ronaldo.

ROBERTO A. de OLIVEIRA | PASCOM

a encíclica Laudato 
Si’, volta a inspirar-
me para dedicar esta 
nova encíclica à fra-
ternidade e à amizade 
social”, referindo-se à 
encíclica Fratelli Tut-
ti”. Laudato Si (Lou-
vado Sejas) foi escrita 
em 2015, segundo ano 
de seu pontificado e Fratelli 
Tutti (Todos Irmãos), em 2019.

A primeira encíclica inicia-
se, justamente, com as pri-
meiras palavras do “Cântico 
das Criaturas” e apresenta ao 
mundo um grande apelo sobre o 
“cuidado com a casa comum”. 
A repercussão foi enorme em 
todo mundo católico e também 
em todos os países, governos, 
junto a cientistas e ambien-
talistas. Afirma-se que o Papa 
realizou um significativo e caris-
mático gesto que os poderosos 
do mundo se omitiram em fazê
-lo. Infelizmente, o Brasil não 
tem sido um bom exemplo no 
cuidado com a natureza, para 
dizer o mínimo. A casa comum 
não tem sido bem cuidada...

São Francisco de Assis im-
pressiona pela radicalização 
na prática do Evangelho, uma 
vivência de uma pobreza total, 
amor ao próximo, à natureza, 
aos animais. De família rica e 
poderosa, deixa para traz abso-
lutamente tudo e inicia seu tra-
balho com humildade e pobreza 
até obter do Papa autorização 
para sua prática e modo de vida 
com outros irmãos. Seu amor 
e respeito aos animais fizeram 
com que lhe fosse outorgado, 
ainda, o título de “protetor 
dos animais”. Sua vida foi 

muito rica de acontecimentos 
inesperados e surpreendentes, 
desde a juventude muito livre, 
cheia de amigos e festas, o 
alistamento militar e viagens 
para a guerra até a conversão 
e, no final da vida, a graça dos 
estigmas de Cristo refletindo as 
chagas da crucificação que lhe 
trouxeram muitos sofrimentos.

Viveu de 1182 a 1226. Em 
Assis, na Itália, morreu já ten-
do muitos seguidores e fama 
de santo. Sua festa é cele-
brada no dia 04 de outubro. 
Que São Francisco nos inspire 
a todos e aos governantes a 
amar e respeitar a maravilhosa 
natureza, criatura de Deus.

Como o Santo protetor da 
Ecologia rezemos, acompa-
nhando o Papa Francisco, ao 
final da Encíclica Laudato Si:

“Nós Vos louvamos, Pai,
Com todas as 

vossas criaturas,
Que saíram da vossa mão 

poderosa.
São vossas e estão reple-

tas de vossa presença
E da vossa ternura”.
Louvado sejais!”(1)

IDEOVALDO R. ALMEIDA
Pastoral da Comunicação

nos. Por isso, com a diáspora 
africana, a devoção a ela, com 
este título, está espalhada por 
todo o território brasileiro.

Assim também se deu en-
tre nós, pois quem introduziu 
a Festa de Nossa Senhora do 
Rosário aqui no bairro da Penha 
foram os negros escravizados 
e alforriados que organizaram, 
com o consentimento da Igreja 
Católica, a Irmandade do Rosário 
dos Homens Pretos e consegui-
ram recursos para erguer este 
espaço, servindo-lhes como 
espaço de organização social e 
devoção. O mesmo ocorre até 
os dias atuais, sendo que hoje, 
não só o povo negro frequenta a 
Igreja do Rosário, mas também 
pessoas de várias descendências 
à procura da proteção e da graça 
de Nossa Senhora de Rosário e 
de São Benedito, outro Santo 
padroeiro da Igreja celebrado 
no dia 5 de outubro no calen-
dário católico romano do Brasil. 

Neste ano, a Igreja do Rosário 
dos Homens Pretos da Penha de 
França organizou um calendário 
de atividades para comemorar o 
dia de sua Padroeira, retornado 
aos poucos às suas atividades, 
após quase dois anos de pan-
demia do Covid-19, e ainda 
mantendo todos os cuidados 
necessários como distancia-
mento social e uso de máscaras.

SELMA e EDUARDO CASE-
MIRO - Irmandade do Rosário 
dos Homens Pretos da Penha 

de França
JULIO MARCELINO e 
PATRICIA FREIRE de 

ALMEIDA – Movimento Cul-
tural da Penha
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SÃO LUCAS - O Médico Evangelista

A MISSÃO DE JESUS EM ANUNCIAR A BOA NOVA RECEBIDA DO PAI SEMPRE FOI PRESENTE NOS ANSEIOS MAIS RECÔNDITOS DE CADA SER HUMANO. 

Dia 18 de outubro é a festa de 
São Lucas, um dos evangelistas 
do Novo Testamento e autor dos 
Atos dos Apóstolos. Um grande 
santo que nasceu em Antioquia, 
na Síria, hoje Turquia, onde se 
formou médico. Por isso a Igre-
ja o invoca como patrono da 
profissão e o “dia do médico” 
é celebrado na mesma data em 
sua homenagem.

O apóstolo também é padro-
eiro dos médicos em Portugal, 
Itália, França, Espanha, Bélgica, 
Polônia, Inglaterra, Argentina, 
Canadá e Estados Unidos. Tam-
bém foi músico, pintor e histo-
riador, o que, aliás, permitiu-nos 
conhecer importantes episódios 
da história bíblica que não cons-
tam nos outros Evangelhos.

São Lucas foi convertido ao 
cristianismo por São Paulo, que 
o tinha como seu filho espiritual 
e o chamava de “médico amado” 
(Cl 4,10-14). 

Diferente dos outros evange-
listas, ele não conheceu pessoal-
mente Jesus, mas como disse o 
Papa Bento XVI, o Espírito Santo 
“capacitou os apóstolos em 

testemunhas do Ressuscitado”.
Sua narrativa é baseada nas 

pessoas que testemunharam a 
vida e a morte de Jesus e o fez 
de forma excepcional. São Lucas 
também traz-nos a biografia da 
Mãe de Deus como nenhum outro 
nas Escrituras; revela-nos a cena 
da Anunciação, que a Igreja eter-
nizou na “Ave Maria”; a Visita-
ção; o Natal; e a Infância de Jesus.

O Evangelho de São Lucas 
também destaca o amor e a 
misericórdia e traz um registro 
criterioso das curas de Jesus. 
Ele reconhece em Cristo, o 
“médico divino”, que cura o 
corpo e a alma. São Lucas foi 
um dos primeiros missionários 
da Boa Nova e registrou os 
primeiros passos da Igreja Pri-
mitiva nos Atos dos Apóstolos.

Segundo São Jerônimo, São 
Lucas foi martirizado aos 84 
anos, pendurado em uma árvore 
na Acaia, na antiga Macedônia. 
Seus restos mortais encontram-
se em uma arca de mármore na 
Abadia de Santa Giustina, em 
Pádua, Itália. No ano passado, 
foi realizado estudo de DNA que 

confirmou a idade e a origem dos 
restos mortais.

A história do evangelista já 
foi retratada em documentários, 
filmes e em vários livros, como o 
best-seller “Médico de homens 
e de almas”, da escritora Taylor 
Caldwell. Uma história romance-
ada que mostra São Lucas como 
um homem que busca a Deus em 
meio às dificuldades e dúvidas 
dos acontecimentos da vida.

Curiosamente, é o que esta-
mos vivendo hoje, com a pande-
mia do coronavírus. Nunca antes 
o mundo viveu uma crise como a 
atual, que mexeu com a rotina, 
os sonhos e a saúde de bilhões 
de pessoas em todo o planeta. 
219 milhões foram contamina-
dos e 4,550 milhões perderam 
a vida em todos os continentes. 

Um capítulo doloroso da 
humanidade, que ainda as-
sola o mundo e que colocou 
os profissionais de saúde em 
destaque. Aqui no Brasil, somos 
502.475 médicos, sendo 70.845 
apenas no Estado de São Paulo, 
impactados direta e indireta-
mente pelo coronavírus que se 

tornou um novo desafio 
ao nosso trabalho. Um 
momento também difícil 
para as famílias, com 
muitos lares atingidos e 
enlutados pela Covid-19.  
Tudo isso sem contar os 
transtornos psicológicos de fami-
liares ou doentes com sequelas. 
Mas como cristãos, não podemos 
desistir, devemos ter fé e buscar 
forças em Deus, que nos ama e 
nunca abandona.

São Lucas nos ensina a vencer 
a noite escura como os discípulos 
de Emaús (Lc 24,13-35): eles 
voltavam de Jerusalém abatidos, 
vivendo o luto da morte de Jesus, 
pensando que tudo estava perdi-
do. Mas não estava. O Ressusci-
tado estava ao lado deles, vivo, 
vitorioso, dando-lhes força e uma 
nova vida, uma nova esperança.

Vamos vencer a Covid-19, 
mas até lá, não podemos des-
cuidar. Cada um de nós precisa 
ter empatia pelo próximo e 
continuar fazendo a sua parte: 
isolamento social; uso correto 
de máscaras; e tomar a vacina. 
Todas são seguras e protegem 

vidas. Só com 80% a 90% da 
população vacinada teremos 
imunidade de rebanho.

Não podemos esquecer 
também das várias lições que 
vivemos na pandemia, como 
a importância de termos o 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
Um serviço de saúde público, 
gratuito, integral e acessível 
a toda a população. Um dos 
maiores sistemas de saúde do 
mundo que salvou milhões de 
brasileiros do coronavírus.

Que São Lucas rogue por nós, 
por todos os profissionais de saú-
de, em especial, pelos médicos.

CARLOS EDUARDO PIERAN-
GELO - Médico Pediatra

Diretor de Relações Sindi-
cais e Associativas do Sindicato 

dos Médicos de São Paulo
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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: 
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 
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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!

AGENDA PAROQUIAL de 
OUTUBRO e NOVEMBRO

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

02/out Batizados na Basílica, às 09h00.
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.
16/out  Batizados na Basílica, às 09h00.
17/out  Encontro de preparação para a vida matrimonial  
 (Curso de Noivos) às 14h30, na Basílica de Nossa  
 Senhora da Penha (em razão da pandemia o 
 encontro terá tempo limitado)
02/nov  Missa de Finados às 10h30, 15h00 e 19h30, na 
 Basílica.
06/nov Batizados na Basílica, às 09h00.
08/nov Missas em louvor à NOSSA SENHORA DA PENHA 
 às 7h30; 10h30 e 19h30, na Basílica.


