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SOLENIDADE DE NOSSO SENHOR 
JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO

“Sede solícitos em conservar a 
unidade do Espírito no vínculo da 
paz. Sede um só corpo e um só espíri-
to, assim como fostes chamados pela 
vossa vocação a uma só esperança. 
Há um só Senhor, uma só fé, um só ba-
tismo. Há um só Deus e Pai de todos, 
que atua acima de todos, por todos 
e em todos” (Ef 4,3-6).

Meus queridos irmãos e irmãs, a paz 
de Nosso Senhor Jesus Cristo!

Com a graça de Deus chegamos ao 
mês de novembro que, para nós cató-
licos, é marcado por importantes co-
memorações, a saber: a comemoração 
de todos os Santos; a comemoração de 
todos os fiéis falecidos; a solenidade 
de Cristo Rei e o início do tempo do 
Advento, em 28/11, em preparação 
para o Natal do Senhor; entre outras.

Todas estas celebrações estão in-
terligadas: Cristo, nosso Rei, Santo 
dos Santos, nos convida à santidade de 
vida e a caminhar segundo o Evangelho, 
como fizeram nossos irmãos e irmãs que 
já estão na glória dos céus e intercedem 
por nós que continuamos nossa jornada 

na terra (Todos os Santos); Ele nos dá 
esperança não somente para esta vida, 
mas para a vida eterna, pois venceu a morte 
para sempre e esta fé nos consola e nos 
faz interceder por aqueles que já partiram 
(Finados); o início do Advento nos prepara 
para o Mistério do Natal, no qual o Filho de 
Deus, assumindo a nossa condição humana, 
menos o pecado, nos mostra o grande amor 
que tem por nós e como quer estar próxi-
mo de nós para que estejamos próximos 
d’Ele e unidos como irmãos e irmãs.

Outro fato marcante foi o início do 
Sínodo dos Bispos em Roma, nos dias 09 
e 10/11/2021, e em nossa Diocese em 
17/11/2021. A palavra “sínodo” vem do 
grego, e é a junção de dois termos: “Syn” 
(“Com”) e “Hodos” (“Caminho”). Por-
tanto, “sínodo” significa “caminho com”, 
ou “caminho juntos”, podemos também 
dizer: caminho que se faz juntos. Esta é a 
proposta do Sínodo que agora está na fase 
da escuta. As comunidades, paróquias, 
movimentos, associações, grupos, serviços, 
congregações e demais organismos que 
fazem parte de nossa Igreja em todas as 
suas dioceses, prelazias etc., são chamados 

a responder às questões propostas pelo 
documento preparatório e que tem a ver, 
em primeiro lugar, com a escuta do Espírito 
Santo que fala à Igreja e, depois, a escuta 
do Povo de Deus que é guiado pelo Espí-
rito, para discernir a caminhada da Igreja 
nos próximos tempos, na unidade. Nosso 
bispo, D. Manuel, em sua mensagem, pede 
que rezemos pelo Sínodo e participemos 
ativamente de todo este processo.

Não poderia deixar de animar também 
aos meus irmãos e irmãs para que partici-
pem da Novena de Natal, este ano marcada 
pelo ANO DE SÃO JOSÉ, com reflexões que 
partem do exemplo daquele que é o pai 
adotivo de Jesus, colaborador de Deus no 
projeto de salvação da humanidade, cus-
tódio do Menino Jesus e da Virgem Maria, 
patrono da Igreja Católica! Aproveitemos 
para nos preparar bem para o Natal do 
Senhor com o auxílio da Novena e com a 
intercessão da Sagrada Família.

Por fim, rezemos incansavelmente pelo 
Papa Francisco. Nos últimos tempos nosso 
Papa tem sofrido ataques por parte de 
muitas pessoas e instituições, por conta de 
seu incansável compromisso com a defesa 

dos mais pobres e vulneráveis, com a 
defesa do planeta, nossa casa comum, e 
por procurar recordar sempre que a Igreja 
existe para evangelizar e servir. Que Deus, 
nosso Pai, e que o Espírito Santo, que o 
colocou à frente da Igreja como sucessor 
de Pedro, o abençoe, ilumine e fortaleça 
em seu ministério de ser sinal de unidade 
e guardião da fé dos fiéis!

Deus os abençoe e guarde e que, 
pela intercessão da bem-aventurada 
Virgem Maria, Nossa Senhora da Penha, 
estejamos sempre firmes na fé, alegres 
na esperança e solícitos na caridade.

Pe. EDILSON DE SOUZA SILVA
Pároco da Basílica de Nossa 

 Senhora da Penha

No dia vinte e um de novembro a 
Igreja celebra a Solenidade de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo 
encerrando, assim, o ciclo do Tempo 
Comum e o Ano Litúrgico. Incluído no 
calendário no ano de 1925, quando o 
então papa Pio XI (1922-1931) instituiu 
para recordar ao mundo a soberania de 
Jesus e de seus ensinamentos.

“Pois Deus o exaltou soberana-
mente e lhe conferiu o Nome que 
está acima de todo nome, a fim de 
que ao nome de Jesus todo joelho se 
dobre, nos céus, na terra e debaixo 
da terra, e toda língua confesse que 
Jesus Cristo é o Senhor, para a glória 
de Deus Pai” (Fl 2,9-11).

Conforme os Evangelhos o ministé-
rio de Jesus acompanha em seus atos 
e palavras muitos sinais, milagres e 
prodígios, os quais “[...] manifestam 
que o Reino está presente Nele. 
Atestam que Jesus é o Messias anun-
ciado” (CIC §547), e testemunha que 
o Pai o enviou. A pregação do Filho de 
Deus sobre a aproximação do Reino é o 
cerne de sua missão. Ele veio anunciar 
a Boa Notícia aos homens chamando-os 
à conversão. “O Reino de Deus está 

próximo. Convertei-vos e crede no 
Evangelho!” (Mc 1,15).

No contexto judaico esse reino se 
relaciona ao sentido apocalíptico em 
que, com a vinda do Messias, se esta-
beleceria, definitivamente, o governo 
de Deus, de paz e justiça. O Reino no 
sentido judaico, portanto, é o reino da 
Justiça Divina. A novidade em Jesus é 
que esse Reino, que é de Justiça, tam-
bém é o Reino da Misericórdia Divina, 
a justiça é o cumprimento da vontade 
de Deus em Jesus, que, assumindo a 
cruz, assume o jugo do juízo sobre os 
pecadores, carrega-os em seus ombros. 
Com a vinda do Messias a justiça de 
Deus se concretiza, a porta do Reino é 
aberta aos homens.

No Evangelho segundo Lucas, Jesus 
aparece proclamando a leitura extraída 
do livro de Isaias (cf. Is 61,1-2) quando 
em dia de sábado na sinagoga lê: “o 
Espírito do Senhor está sobre mim, 
porque Ele me consagrou pela unção” 
(Lc 4,18), os padres da Igreja identifi-
cavam essa ‘unção’ do Messias com a 
unção concedida aos reis e sacerdotes 
quando eram instituídos em seu minis-
tério. Cristo é o ungido e o enviado do 

Pai, está em missão para estabelecer o 
vínculo eterno dos seres humanos com 
Deus, a abertura definitiva do reinado 
de Deus na história e na vida dos ho-
mens. “[...] É preciso que anuncie a 
boa nova do Reino de Deus, pois é 
para isso que fui enviado” (Lc 4,43).

A cruz é seu trono real, o Evangelho 
segundo João aponta que é o sinal de 
sua glória (cf. Jo 12,23). O mistério 
Pascal é a lógica do amor do Pai, a 
entrega completa do Filho, por amor. 
Ao terceiro dia Ressuscitou, vencendo 
o último de seus inimigos, a morte. 
Ascende ao céu e envia o Espírito Santo 
para prolongar a missão evangelizadora 
na história da salvação. A Igreja recebe 
de Jesus a tarefa de ser a continua-
dora de sua missão, Jesus envia seus 
apóstolos para pregar a Boa notícia até 
os confins da terra. Esse Reino é para 
todos, todos são chamados a participar, 
é preciso aderir a sua proposta de con-
versão. Deus aguarda, pacientemente, 
a conversão dos homens, quer que 
todos participem do seu Reino. A con-
versão, a mudança de mentalidade, é 
a dinâmica da construção do Reino que 
está no meio do homem (cf. Lc 17,21) 
da consciência humana. É preciso que 
sua semente cresça, como um grão 
de mostarda cresce até ser a maior 
das hortaliças (cf. Lc 13,19). O Mestre 
interior deve reinar nos corações. Seu 
Reino já está no meio de nós, é o Reino 

do já e ainda não, ou seja, já está aí 
com sua chegada, mas, ainda não se 
estabeleceu definitivamente, “[...] o 
meu Reino não é desse mundo” (Jo 
18,36), ainda é preciso que “[...] todos 
os seus inimigos estejam por debaixo 
dos seus pés” (1Cor 15,25).  É preciso 
seguir seus ensinamentos, cuidar da 
boa semente no coração, na vida, até 
a vinda definitiva para que “Deus seja 
tudo em todos” (1Cor 15,28).

Pe. RONALDO FERNANDES VIEIRA
Vigário Paroquial da Basílica de 

Nossa Senhora da Penha
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PUBLICIDADES

JESUS CRISTO REI DO UNIVERSO; CHAMA-NOS A DIRIGIR O OLHAR EM DIREÇÃO AO FUTURO, OU MELHOR EM PROFUNDIDADE, 
PARA A META ÚLTIMA DA HISTÓRIA, QUE SERÁ O REINO DEFINITIVO E ETERNO DE CRISTO.
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PUBLICIDADES

JESUS CRISTO COMO REI DO UNIVERSO; CHAMA-NOS A DIRIGIR O OLHAR EM DIREÇÃO AO FUTURO, QUE SERÁ O REINO DEFINITIVO 
E ETERNO DE CRISTO. ELE É REI E SENHOR DE NOSSA VIDA E REINA DENTRO DE NÓS.
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QUEM SÃO, O QUE FAZEM E ONDE ESTÃO OS LEIGOS E LEIGAS?

GRUPOS DE RUA - Preparação para o Santo Natal, chegada do Advento

O termo “leigo” deriva do 
Latim “laicus” cuja origem 
vem do Grego “laikós”, e sig-
nifica um indivíduo ou membro 
que não possuí conhecimentos 
suficientes para determinadas 
funções dentro da organização 
a que pertence. 

No Antigo Testamento, lei-
go “laikós” é um membro do 
“laós”, isto é, Povo de Deus: 
“Vós sois a raça eleita, a co-
munidade sacerdotal do rei, a 
nação santa, o povo que Deus 
adquiriu para si” (1Pd 2,9).

Após o Concílio Vaticano 
II, formou-se a base para a 
compreensão da vocação e da 
missão dos cristãos leigos e lei-
gas na Igreja e na sociedade, 
despertando uma nova cons-
ciência sobre a importância 
deles na ação evangelizadora 
e no modo de ser Igreja: 

•Igreja é formada pelo 
Povo de Deus (LG 2 e 4): Cada 
cristão Povo de Deus, Corpo 
de Cristo e Templo do Espírito 
Santo, vai assumindo natural-
mente sua missão na Igreja, 
com seus dons e vocação 
pessoal no serviço ministerial.

•A importante ação ecle-

sial dos leigos e leigas no 
mundo (GS 3 e 4): Ser cristão 
leigo e leiga é cumprir as obras 
de misericórdia e se compro-
meter nas várias esferas da 
sociedade moderna (econo-
mia, política, ciência e téc-
nica, cultura, comunicação, 
nos campos do matrimônio e 
da família), pois dessa forma 
serão testemunhas do amor 
de Cristo no mundo, colabo-
rando na construção de uma 
sociedade mais justa, fraterna 
e solidária. 

•Discípulos e missioná-
rios de Cristo para a grande 
missão (DA Resumo Final cap. 
7/EN80): O Documento de 
Aparecida renova em todos 
os membros da Igreja, con-
vocados a serem discípulos 
missionários de Cristo, ‘a doce 
e confortadora alegria de 
evangelizar’, comunicando o 
amor do Pai que está no céu, 
a alegria de ser cristãos a to-
dos os batizados(as), para que 
proclamem com audácia Jesus 
Cristo, a serviço de uma vida em 
plenitude para todos os povos.  

•Igreja em saída e a ale-
gria de anunciar o Evangelho 

no mundo atual (EG 20 a 23): 
Muitas pessoas se dispõem a 
ajudar em algum serviço ou 
fazer alguma tarefa laboral, 
mas não acreditam ter a ca-
pacidade para falar e agir em 
nome de Jesus. Isso se deve 
à mentalidade que somente 
os bispos, os padres e os re-
ligiosos são os conhecedores 
das coisas de Deus. O papa 
Francisco tem trazido um 
grande alento para a Igreja, 
no sentido de convocar todos 
os fiéis a darem testemunho 
da alegria de serem batizados, 
cristãos e discípulos de Jesus, 
ser o sal da terra e a luz do 
mundo, saindo ao encontro 
dos irmãos e irmãs, em um 
mundo que clama por vida, 
destacando que o testemunho 
cristão não está relacionado 
ao conhecimento ou à cultura 
católica, mas à adesão de fé 
em de Jesus Cristo.

•O “Rosto do Laicato” 
(Doc. 105, 55-62): Nele todos 
os batizados participam do sa-
cerdócio de Cristo na Igreja e 
no mundo, sendo testemunhas 
de seu Reino de diferentes 
modos, consequência natural 

dos sacramentos da iniciação 
cristã (batismo, eucaristia e 
crisma). Ser cristão, discípu-
lo/discípula ou leigo e leiga, 
implica em uma atitude de 
quem segue e anuncia a Cristo 
por meio de ações e palavras, 
dando testemunho de Jesus, 
estejam onde estiverem, ten-
do a consciência de que tudo 
o que fazem por causa de sua 
fé em Cristo, é obra evangeli-
zadora. Da mesma forma, são 
leigos e leigas, aqueles que 
se sentem chamados a viver 
a sua vocação como agentes 
de pastoral, assumindo algum 
serviço ou ministério na Igreja. 
“Ide pelo mundo e pregai o 
Evangelho!” (Mc 16, 15). 

O mundo atual, parece 
ter se esquecido de Deus, e a 
vida humana parece que não 
vale mais nada. O dinheiro e 
os bens materiais tomaram 
o lugar D’Ele no coração das 
pessoas e isso tem causado 
dificuldades no mundo.

Os pobres hoje têm fome: 
de pão, de justiça, de amor 
e de esperança. Deus nos 
pede que façamos da nossa 
vida: comida, alegria, conso-

lo, palavra amiga para quem 
precisa. Deus não nos deu a 
vida para vivê-la somente em 
benefício próprio, mas para 
ajudarmos, também, aqueles 
que precisam de nós, cf. Lc 
10, 30-37. 

Os leigos(as) são Igreja, 
pois onde estão, aí está a 
Igreja. Todo aquele que crê 
em Cristo é chamado a teste-
munhá-lo.

http://arquidiocesecam-
pinas.com/wp-content/uplo-
ads/2017/10/Ficha-120-Quem-s%-
C3%A3o-o-que-fazem-e-onde-es-
t%C3%A3o-os-leigos-e-leigas-C-
NBB-105-1.pdf

ROBERTO A. de OLIVEIRA
Pastoral de Acolhida

Saudamos a todos os leito-
res deste informativo!

Vamos falar, este mês, sobre 
o início do Tempo do Advento. 
Mas, antes, é preciso pontuar 
que, devido à situação de 
pandemia, este ano, a nível 
paroquial, cada família fará a 
novena de Natal em suas pró-
prias residências ou em áreas 
que possibilitem encontros sem 
aglomerações. Desejamos a 
todos uma bela e santa novena.

Advento é uma palavra 
latina que significa “aproxi-
mar-se”, “vir chegando aos 
poucos”. Durante as quatro 
semanas do Tempo do Advento 
nos preparamos para o Natal. 
Na liturgia ouvimos as vozes, 
sempre atuais, dos profetas 
bíblicos anunciando a vinda 
do Messias. Ouvimos a voz de 
João Batista que chama à con-
versão para abrir o caminho 
ao Senhor que vem. Ouvimos 

a voz do próprio Senhor Jesus 
anunciando a proximidade do 
Reino de Deus.

 “Tudo tem o seu tempo 
determinado e há tempo para 
todo o propósito debaixo do 
céu. Há tempo de nascer e 
tempo de morrer; tempo de 
plantar, e tempo de arrancar o 
que se plantou [...]” (Ecl 3:1-2)

O Advento é o “tempo da 
esperança” por criar em nós uma 
grande expectativa, esperar o 
menino Jesus que vem. É o grande 
sinal neste início do ano litúrgico, 
tempo de espera do cumprimento 
da promessa e da paz.

Esse período, que nos pre-
para para o grande aconteci-
mento do Natal, deverá ser 
para nós, cristãos, um tempo 
de preparação para vivermos a 
alegria prometida. É tempo de 
amar, de ser fraterno e viver a 
cultura da paz.

Nós, membros dos Gru-

pos de Rua, nesse período 
do Advento, como todos os 
anos, faremos nossa novena 
em preparação para o Natal, 
realizada nos diversos grupos 
existentes da Paróquia. Este 
ano, o texto foi elaborado 
dentro do contexto de pande-
mia, tempo em que o Brasil 
chora a morte de milhares de 
pessoas e espera, ansiosamen-
te, pela imunização de toda a 
sociedade. Ao mesmo tempo, 
como Igreja, vivemos o “Ano 
Santo de São José”, no qual 
o Papa Francisco convida todos 
os católicos a olharem para a 
figura de São José e aprender, 
a partir desse olhar, a enfren-
tar a crise que vivemos.

Diante disso, os encontros 
da novena de Natal (2021) 
que tem por tema: “Com o 
coração de pai, José amou a 
Jesus” foram motivados pelas 
reflexões do Papa Francisco 

para o ano Josefino. 
Cada encontro é reves-
tido da espiritualidade 
do Advento e aproxima 
o Mistério da Encar-
nação da realidade 
atual, afinal, o natal 
acontece a cada ano, 
no momento presente 
da vida.

Este ano, como pontuado 
acima, devido a situação da 
pandemia, é preferível não 
realizarmos os encontros com 
muitas pessoas em locais fe-
chados, sem ventilação, para 
evitar aglomerações. Entre-
tanto, caso haja a possibilida-
de de se reunirem em locais 
que agreguem mais pessoas, 
com devido distanciamento, 
poderá realizar os encontros 
entre mais membros. Se não 
for possível, recomendamos 
que aconteçam entre as famí-
lias, para refletirem, rezarem 

e se prepararem para a festa 
máxima do Santo Natal.

Os livretos dos encontros 
estão disponíveis na secretaria 
da Basílica. As pessoas interes-
sadas poderão adquiri-los para 
refletir em família.

Vamos percorrer o caminho 
litúrgico do Advento com simpli-
cidade doméstica até a chegada 
do menino Deus que sempre 
vem ao nosso encontro para nos 
salvar e garantir a vida.

MARILENA 
ALFANO T. LIMA

Grupos de Rua da Basílica 
de Nossa Senhora da Penha
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MENSAGEM DE DOM MANUEL PARRADO CARRAL AO POVO DE DEUS DA DIOCESE DE 
SÃO MIGUEL PAULISTA NA ABERTURA DA FASE DIOCESANA DO SÍNODO DOS BISPOS, COM 
O TEMA: “PARA UMA IGREJA SINODAL: COMUNHÃO, PARTICIPAÇÃO E MISSÃO”.

TUA MISSA DO DOMINGO, TEU TRABALHO DA SEMANA
26 A Liturgia Eucarística – o “Mistério da fé”

Caros Padres, Diáconos, 
Seminaristas, Religiosos, Reli-
giosas, Ministros não ordenados, 
Agentes de Pastoral e demais 
fiéis leigos da Diocese de São 
Miguel Paulista, Paz e Bem!

“A Igreja de Deus é convo-
cada em Sínodo. O caminho, 
intitulado “Para uma Igreja 
sinodal: comunhão, partici-
pação e missão, iniciou so-
lenemente nos dias 9-10 de 
outubro de 2021, em Roma, e 
hoje, 17 de outubro, em cada 
uma das Igrejas particulares” 
(Documento preparatório, 1).

Em comunhão com o Santo 
Padre, o Papa Francisco, e com 
a Igreja Católica presente em 
todos os cinco continentes, a 
nossa Diocese de São Miguel 
Paulista, em missa presidida 
pelo Bispo Diocesano, na Ca-
tedral de São Miguel Arcanjo, 
às 9horas do dia 17 de outubro 
de 2021, abriu solenemente a 
fase diocesana do Sínodo dos 
Bispos. Expressando a unidade 
da nossa Diocese, todas as 
paróquias celebraram neste 
dia a missa nesta intenção.

Convocada pelo Papa Fran-

cisco, a Igreja começa a viven-
ciar o processo sinodal a partir 
das bases, das comunidades, 
das paróquias, das congregações 
religiosas, das pastorais, dos 
movimentos e das associações, 
atingindo toda a Diocese. “Um 
à escuta dos outros; e todos 
à escuta do Espírito Santo 
na adoração e na oração”.

O Sínodo descentralizado 
tem por objetivo tornar pos-
sível uma verdadeira escuta 
do povo de Deus e envolver 
todos os batizados, nos dife-
rentes níveis da vida eclesial.

Em reunião da Coordenação 
Diocesana de Pastoral, realizada 
no dia 14 de outubro, foi refleti-
do o documento preparatório ao 
Sínodo dos Bispos e a Coordena-
ção Diocesana de Pastoral assu-
miu como Comissão Animadora 
do Sínodo na Diocese de São 
Miguel Paulista, tanto na fase 
formativa quanto na motivação 
do processo de escuta. O articu-
lador de todo o processo e res-
ponsável pelo recebimento das 
contribuições e seu encaminha-
mento para a Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil será 

o Padre Ademir José de Souza.
Para facilitar a participação 

de todos neste processo sinodal, 
a Secretaria do Sínodo enviou um 
texto preparatório acompa-
nhado de um questionário e um 
vade-mécum com as propostas 
para a realização da consulta. 
Esses subsídios estão disponibi-
lizados clicando nos respectivos 
itens acima no site da diocese.

Transcrevo aqui alguns tre-
chos da palavra do Papa Fran-
cisco, no momento de reflexão 
que precedeu a solene abertura 
do Sínodo dos Bispos, em 09 de 
outubro último, e que deve nos 
orientar na vivência deste mo-
mento especial de nossa Igreja.

Convidou-nos a viver este 
Sínodo no espírito da ardente 
oração que Jesus dirigiu ao Pai 
pelos seus: “Para que todos 
sejam um”. É a isto que so-
mos chamados: à unidade, à 
comunhão, à fraternidade que 
nasce de nos sentirmos abraça-
dos pelo único amor de Deus.

Comunhão, Participação 
e Missão três palavras-chave 
do Sínodo. “Comunhão e mis-
são são expressões teológicas 

que designam o mistério da 
Igreja. Através destas duas 
palavras, a Igreja contempla 
e imita a vida da Santíssi-
ma Trindade, mistério de 
comunhão ad intra e fonte 
de missão ad extra.” A ter-
ceira palavra é “participa-
ção”. “A participação é uma 
exigência da fé batismal”.

O Papa Francisco concluiu 
fazendo votos que “este Sínodo 
seja um tempo habitado pelo 
Espírito Santo, pois é do Espírito 
que precisamos, da respiração 
sempre nova de Deus, que 
liberta de todo fechamento, 
reanima o que está morto, solta 
as correntes e espalha a alegria. 
O Espírito Santo é Aquele que 
nos guia para onde Deus quer, e 
não para onde nos levariam as 
nossas ideias e gostos pessoais”.

Meus irmãos e minhas irmãs, 
estamos vivendo um momento 
único em nossa Igreja, momen-
to de graça, um verdadeiro 
Kairós. Vamos nos desarmar, 
abrir nossos corações para Deus 
e para os irmãos e nos deixar-
mos surpreender pelo Espírito 
Santo que sopra onde quer e 

como quer. É isto que nos pede 
o caminho sinodal. O primeiro 
passo é assumir a necessidade 
de uma conversão pastoral que 
deve começar pela mudança de 
cada um de nós. Em um proces-
so sinodal caminhamos juntos, 
lado a lado – reciprocidade na 
escuta, verdadeiro diálogo.

Confiemos todo o processo 
Sinodal em nossa Diocese à 
proteção materna de Nossa Se-
nhora da Penha, à intercessão 
de nosso padroeiro São Miguel 
Arcanjo e que desça sobre todos 
nós a benção de Deus: Pai e 
Filho e Espírito Santo. Amém!

Dom MANUEL 
PARRADO CARRAL

Bispo Diocesano de São 
Miguel Paulista

Logo após a consagração, o 
Presidente da Santa Missa procla-
ma, mostrando o Santíssimo Sa-
cramento: Eis o Mistério da fé! 

A Assembleia responde: Anun-
ciamos, Senhor, a vossa morte e 
proclamamos a vossa ressurrei-
ção. Vinde, Senhor Jesus!

Aqui cabe uma reflexão. É 
verdade de fé e sabemos que 
o Senhor está presente no Pão 
consagrado. Que é um e o mes-
mo para todos. Seja apenas na 
espécie de Pão, seja na espécie 
de Vinho. É indiferente comun-
gar apenas da espécie do Pão 
ou apenas na espécie do Vinho. 
Sempre comungaremos o Cristo 
total, corpo, sangue, alma e 
divindade. Mas nem todos veem 
a Eucaristia com a mesma fé. 
Tanto é assim que alguns até 
nem respondem nada. Será 
porque não estão mais crendo? 
E entre os que comungam? Todos 

comungam com a mesma fé? É 
certo ou não.

Ora, quem receber a comu-
nhão sem fé, não O recebe para 
a sua salvação. Pelo contrario, 
se comungar com pouco caso, 
ou mesmo em estado de peca-
do mortal, comete um pecado 
maior. Lemos na Primeira Carta 
aos Coríntios que tal pessoa 
“será réu do Corpo e do san-
gue do Senhor” (1Cor 11, 27).

Agora vejamos: há muitos 
lugares famosos na natureza ou 
construídos pelo homem, por 
exemplo: o Cristo Redentor, Foz 
do Iguaçu, Paris, Roma, e tantos 
outros... Turistas chegam, ad-
miram, tiram fotos, pois é no-
vidade para eles. Quem nasceu 
nesses lugares, porém, ou mora 
ali há muito tempo, nem liga 
para aquilo. Virou rotina, não 
impressiona. Infelizmente algo 
semelhante pode ocorrer com o 

católico diante da Santa Missa. 
Pode apenas se acostumar com 
ela. Daí a transubstanciação, a 
mudança do pão e do vinho no 
Corpo e no Sangue do Senhor 
virou rotina. Não diz nada. Isso 
acontece muitas vezes porque 
não procurou estudar nada 
sobre a Missa e tem ido simples-
mente cumprir o preceito domi-
nical, quando muito. Aí sim, a 
Missa pode ficar sem sentido e 
cansativa. Ninguém ama o que 
não conhece. Para essas pessoas 
a missa não passa de uma série 
de ritos vazios. Vira exteriori-
dade. Não se vive a beleza do 
Mistério que é celebrado, pois 
não vê com os olhos da fé, nem 
faz experiência de Deus porque 
está totalmente desligada...

O mesmo rosto de Jesus 
foi visto por Maria e por Judas 
(que traiu), por Pedro (que 
chorou) e por Herodes (que fez 

gozação), pelo mau ladrão (que 
blasfemou) e por Dimas (que 
ganhou o paraíso). Um olhou 
com revolta, outro com amor e 
fé. Por isso os efeitos do olhar 
foram contrários e produziram 
reações diferentes.

O grande doutor da Igreja 
Santo Agostinho fala: no Calvário 
havia três condenados, um ao 
lado do outro, na mesma posi-
ção, três crucificados, com uma 
diferença: um estava dando a Sal-
vação, outro a estava recebendo 
e o terceiro a estava perdendo...

Assim acontece com muitos 
na Santa Missa. Alguns olham 
para a hóstia com fé, outros 
sem fé. Para uns, é o Corpo 
do Senhor, para outros, é sim-
plesmente um pedaço de pão 
comum. Uns aceitam o misté-
rio, outros só acreditam no que 
estão vendo. E o Mistério só é 
aceito por quem crê. A presença 

de Jesus na Eucaristia é o Mis-
tério dos mistérios. Terminemos 
com uma estrofe bonita de um 
antigo canto eucarístico:

“No Calvário se escondia tua 
divindade / Mas aqui também se 
esconde tua humanidade.

Creio em ambos e peço, como 
o bom ladrão, / No teu reino, 
eternamente, tua salvação!”

Que Maria, Senhora da Pe-
nha, Virgem Oferente sem igual, 
nos ajude a cada vez mais parti-
cipar frutuosamente dos santos 
mistérios.

ATÍLIO MONTEIRO JÚNIOR
Ministro da Palavra e do 

Batismo
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COMEMORAÇÃO DOS FIÉIS 
DEFUNTOS: ‘’EU NÃO MORRO, 
ENTRO NA VIDA’’

SANTA CECÍLIA, Música e Liturgia

“A vida é um instante en-
tre duas eternidades. Eu não 
morro, entro na vida” (Santa 
Teresinha do Menino Jesus)

Desde o começo do Cristia-
nismo os cristãos faziam me-
mória dos seus falecidos. Ape-
sar disso, a comemoração dos 
Fiéis Defuntos só entrou para 
o calendário litúrgico muitos 
séculos depois. Conta-se que 
tudo começou após algumas 
revelações privadas que o Aba-
de de Cluny, Santo Odilo (962-
1049), recebeu. Odilo tinha 
uma profunda caridade pelas 
Santas Almas, rezando insisten-
temente por elas. E com isso, 
após sua experiência, o santo 
instituiu dentro de sua ordem 
e nos monastérios um oficio de 
orações em memória dos fale-
cidos. Esse costume piedoso 
daqueles monges passou a ser 
difundido e seguido por muitos, 
e após um tempo, tornou-se 
comemoração litúrgica para 
toda a Igreja Católica. 

Em vista disso, muitos se 
perguntam o que exatamente 
“comemoramos” nesse dia. 
Vale ressaltar que não fazemos 
festejos à morte, mas usamos 
dessa memória para lembrar 
de todos aqueles que parti-
ram para eternidade e que 
precisam de nossas orações. 
Comemoramos sim, nossa fé 
que está na ressureição e na 
vida eterna, mas não fazemos 
apologia à morte como um 
fim último, mas à entrada dos 
justos na Jerusalém Celeste. 
Assim como o abade tinha 
perfeita piedade pelas almas, 
nós temos a lembrança do bem 
que fizeram em nossas vidas, e 
dedicamos esse dia para rezar 
por elas e sufragar aquelas que 

No dia 22 de novembro ce-
lebramos a memória de Santa 
Cecília, padroeira dos músicos. 
Cecília foi uma jovem cristã do 
século II, da nobreza romana, 
martirizada por volta do ano de 
230, sob o império de Alexan-
dre Severo e o Pontificado de 
Urbano I. 

Segundo era costume, Cecí-
lia foi prometida em casamento 
ao nobre romano Valeriano. Ela, 
porém, havia feito em seu cora-
ção o voto de castidade e decidi-
ra consagrar sua vida a Deus na 
mais santa pureza. Não queren-
do desobedecer aos pais, porém 
mantendo-se firme em seu voto 
e sua convicção de fé, no dia do 
casamento compartilhou com o 
esposo o fato de que havia con-
sagrado sua virgindade a Deus, 
a quem amava com fervoroso 
ardor. Valeriano, que era pagão, 
comoveu-se profundamente 
com tão fervorosa fé e ardente 
eloquência, convertendo-se ao 
cristianismo e respeitando a 
decisão da esposa. Valeriano e 
seu irmão Tibúrcio foram ba-
tizados e, em seguida, foram 
perseguidos e presos. Recusan-
do-se a negar a Cristo, foram 
martirizados por decapitação. 
Cecília providenciou o funeral 
do esposo e do cunhado em um 
cemitério cristão, onde também 
veio a ser presa. Submetida a um 
julgamento sumário, professou 
firmemente sua fé em Cristo, e 
por isso foi condenada à morte 
por asfixia, porém sobreviveu 
miraculosamente e cantava hi-
nos de louvor a Deus. Indignado, 
o prefeito Turcio Almachio man-

ainda estão no purgatório. 
É importante percebermos 

a beleza que há nessa come-
moração. Sendo um momento 
de reflexão sobre a eternidade 
e a lembrança de todos aque-
les que partiram e hoje moram 
com o Pai. É um dia de profun-
da oração, visita ao cemitério, 
participação da Santa Missa e 
confissão dos pecados, para 
aqueles que desejam lucrar in-
dulgências. A Igreja sendo mãe 
nos dá indulgência plenária, 
concedida às almas, quando 
cumprimos essas exigências do 
dia 2. Por sua vez, não sendo 
um dia de tristeza como muitos 
pensam, mas de esperança, a 
esperança na eternidade e na 
fé que professamos. 

Com essa certeza, que 
possamos participar de forma 
recolhida e piedosa desse 
dia e que possamos ter essa 
certeza em nossos corações, 
assim como Santa Teresinha 
que perante o pensamento na 
morte afirmava: “A vida é um 
instante entre duas eterni-
dades. Eu não morro, entro 
na vida”. E em Jesus que nos 
deu a certeza da ressureição e 
por isso cremos: “Quem come 
a minha carne e bebe o meu 
sangue tem a vida eterna; e 
eu o ressuscitarei no último 
dia”. (Jo 6,54)

NEYLANA CÂNDIDO 
DE OLIVEIRA

Pascom

dou decapitá-la, mas mesmo 
desferindo três violentos golpes 
contra a nuca da jovem, o car-
rasco não conseguiu cortar-lhe 
a cabeça. Cecília agonizou por 
três dias, nos quais entoava con-
tínuos louvores a Deus, tendo 
doado todos os seus bens aos 
pobres, pois provinha de família 
abastada. 

O Papa Urbano I, reconhe-
cendo a fé exemplar da jovem 
mártir, fez sepultar seu corpo 
nas Catacumbas de São Calisto, 
próximo à cripta dos Papas. 
No ano de 821, seu corpo foi 
trasladado à cripta da Basílica 
de Santa Cecília edificada em 
sua memória no bairro roma-
no de Trastevere. Seu culto é 
antiquíssimo, anterior ao edito 
de Constantino (313), e a festa 
em sua memória é celebrada 
desde o ano de 545. Às vésperas 
do Jubileu de 1600, seu túmulo 
foi aberto, revelando o corpo 
da santa em ótimo estado de 
conservação, com um vestido 
de seda e ouro.

Desde a Idade Média há uma 
conexão entre Santa Cecília e a 
música. A partir da segunda me-
tade do século XV, em diversos 
lugares da Europa, a iconografia 
da Santa começa a proliferar-se 
e a enriquecer-se de elementos 
musicais. Segundo relatos his-
tóricos, enquanto ressoavam os 
concertos profanos das núpcias 
de Cecília, esta entoava sem 
cessar hinos de amor a Jesus, 
seu verdadeiro esposo. E à beira 
da morte, cantava sem cessar 
belos louvores a Deus. Dizem 
que possuía uma belíssima voz 

cantante, e por todos estes 
fatos, veio a ser proclamada 
padroeira dos músicos. A obra 
prima de Rafael para a igreja 
de S. João no Monte (Bolonha), 
“O Êxtase de Santa Cecília”, 
representa a santa com um ór-
gão, tendo aos pés vários instru-
mentos musicais, confirmando a 
íntima ligação da mártir romana 
com a música. A ela foi dedicada 
a Academia de Música, fundada 
em Roma, em 1584. 

Não se pode negar que a 
música tem suma importância 
nas celebrações litúrgicas. Hoje 
não seria possível imaginar-se 
uma missa, um batismo ou um 
casamento sem música litúrgica, 
verdadeira expressão de louvor 
das almas fervorosas. Igualmen-
te seria impossível imaginar-se 
a memória cultural e artística 
internacional sem as grandes 
e inspiradas obras dos presti-
giados mestres, como as missas 
solenes e os belos réquiens, que 
tornam mais belos tanto a vida 
quanto a morte. 

Gloriosa Santa Cecília, padro-
eira dos músicos, que os vossos 
exemplos de fé e virtude inspirem 
nossa caminhada rumo ao céu!

FELÍCIA JACOB VALENTE
Equipe de Liturgia e Coral

A liturgia do mês de novem-
bro nos apresenta, no dia nove, a 
festa da “Dedicação da Basílica 
de Latrão”, com sede em Roma. 
Em primeiro lugar, é importante 
saber que esta Basílica é a Cate-
dral do Bispo de Roma, o Papa, 
embora a Basílica de São Pedro, 
no Vaticano, seja mais conheci-
da e visitada. Trata-se de uma 
Igreja histórica e importante, 
por isso celebrada por todos os 
católicos. Considerada a “mãe 
e origem de todas as Igrejas”, 

foi o primeiro templo construído 
ainda no séc. IV, sob o império 
de Constantino. Este imperador 
concedeu a liberdade de culto 
e os cristãos deixam de ser per-
seguidos. Disponibilizou terreno 
para construção do templo que 
foi inicialmente consagrado ao 
Santíssimo Salvador e, posterior-
mente, dedicado a São João de 
Latrão, homenageando São João 
Evangelista e São João Batista. É o 
primeiro templo construído após o 
edito de Constantino dando liber-

dade de culto. Foi, ainda, nessa 
Basílica que, em 1209, o Papa Ino-
cêncio III recebeu Francisco de Assis 
e seus companheiros, autorizando 
seu ministério.

A celebração por todos os 
católicos, neste dia, nos une num 
só espírito e numa só fé. O Papa 
Francisco nos estimula a vivenciar 
nesta comemoração “a comunhão 
de todas as igrejas que por analo-
gia nos estimula a empenhar-nos 
a fim de que a humanidade possa 
superar as barreiras da inimizade 
e da indiferença, a construir pon-
tes de compreensão e de diálogo, 
para fazer do mundo inteiro uma 
família de povos reconciliados 
entre si, fraternos e solidários”. 
(mensagem de 09/11/2014)

Assim, nessa comemoração 
somos convidados a refletir um 
pouco sobre a fé que nos une na 
Igreja, Corpo Místico de Cristo. O 
templo representa o próprio Cris-
to.  E torna-se, para nós, motivo de 
muita alegria saber que, vivendo 
em comunidade, vivemos juntos a 
mesma fé que nos fortalece e nos 
solidariza com todos, no mundo 
inteiro. A fé, não a vivenciamos 
sós, mas em comunidade. E Deus é 
nosso Pai, nossa força e esperança, 
nos momentos alegres e nos dias 
difíceis, como os atuais.

Unidos na Igreja de Cristo 
podemos e devemos implorar e 
esperar sempre a graça infinita 
de Deus, sobre nós e sobre toda a 
Igreja, como canta o padre reden-

FESTA DA DEDICAÇÃO DA BASÍLICA 
DE LATRÃO: SÍMBOLO DE UNIDADE

torista Ronoaldo Palaquin: “que 
seja copiosa, que seja abundante 
a graça divina da redenção...”.

Lembremo-nos também, neste 
dia, de nossa oração pelo Papa 
Francisco, bispo de Roma e Pastor 
universal, sucessor direto de Pedro, 
para que suas palavras e ações sem-
pre sejam iluminadas pelo Espírito 
Santo à luz do Santo Evangelho.

IDEOVALDO R. ALMEIDA
Pascom
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SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS!!!

POR QUE SÃO JOSÉ DEVE SER UM MODELO 
DE ORAÇÃO CONTEMPLATIVA?

Em 08 de dezembro en-
cerra-se o ANO DE SÃO JOSÉ 
convocado pelo papa Francis-
co através da Carta Apostóli-
ca “Patris Corde - Coração 
de Pai”, em comemoração 
aos 150 anos da proclamação 
de São José como Padroeiro 
da Igreja Católica, pelo Papa 
Pio IX, com o decreto Que-
madmodum Deus, assinado 
em 08 de dezembro de 1870.

José viveu intensamente 
as virtudes cristãs, amando, 
crendo e esperando em Deus 
com confiança e convicção. 
Foi completa a sua adesão 
ao projeto do Pai. Acredi-
tou fielmente na Palavra de 
Deus e deixou-se guiar pelas 
mãos do Criador(1). A imagem 
de São José olhando com 
amor para Jesus em seus 

No dia 01° de novembro a 
Igreja celebra o Dia de Todos os 
Santos. “Todos podemos ser 
santos”.

A Solenidade de Todos os 
Santos é muito antiga. Começou 
em Antioquia, no século IV, e era 
celebrada no 1º Domingo depois 
de Pentecostes. O Papa Gregório 
IV, no século VII, a transferiu 
para o dia 1º de novembro, no 
fim do Ano litúrgico para sim-
bolizar a consumação gloriosa 
do Reino de Cristo e a segunda 
vinda do Salvador.

Fomos feitos à imagem do 
Santo, para sermos santos: 
“Sede santos porque eu sou 
Santo!” (Lev 11, 44).

De acordo com a doutrina 
cristã, a santificação é o pro-
cesso de tornar algo ou alguém 
santo, ou seja, que possui san-
tidade. A santidade se trata da 
separação e da renúncia daquilo 
que é considerado impuro, mal 
ou profano, a partir da dedi-
cação a uma vida de devoção 
e consagração total a Deus. É 
santa aquela pessoa que amou, 
que fez o bem, que foi feliz. 
Exatamente por isso soube 
perdoar, interessou-se pelos 
demais. Quando falamos de san-
tidade ou dos santos, devemos 

ter como referência o Santo 
por excelência, nosso Deus. 
Quando homenageamos alguém 
e o intitulamos santo, buscamos 
reconhecer nele a ação da Graça 
Divina que se concretizou na con-
figuração da imagem do Criador 
nessa criatura.

Para um cristão, não é pos-
sível imaginar a própria missão 
na terra, sem a conceber como 
um caminho de santidade, por-
que ‘a vontade de Deus é que 
sejamos santos’ (1Ts 4,3).

A Santidade é um convite 
atual de Deus a cada um de nós. 
Todos nós, somos convidados à 
santidade, porque Deus conhece 
os nossos corações e nos chama 
à conversão. Somos convidados 
a ser santos, santos, santos e 
cada vez mais santos e imacu-
lados. A vocação universal dos 
cristãos é a santidade. Podemos 
encontrar santidade nas nossas 
rotinas diárias, nem sempre são 
necessários grandes feitos para 
sermos santos diante de Deus. 
Ser santos é um desejo legíti-
mo e a santidade uma prática 
constante de renúncia daquilo 
nos afasta de Deus. 

O Papa Francisco no mês de 
março de 2018 escreveu uma 
“Exortação Apostólica” inti-

tulada “Gaudete et Exsultate” 
a fim de, “fazer ressoar mais 
uma vez a chamada à santi-
dade, procurando encarná-la 
no contexto atual, com seus 
riscos, desafios e oportunida-
des, porque o Senhor escolheu 
cada um de nós ‘para sermos 
santos e íntegros diante dele 
no amor’” (Ef 1,4). Lembra-nos 
o Papa que Deus “quer-nos san-
tos e espera que não nos resig-
nemos com uma vida medíocre, 
superficial e indecisa” - (n.1).

Ao refletir sobre a vocação à 
santidade, é preciso lembrar, em 
primeiro lugar, que o ser santo 
não é um privilégio dos católicos, 
isto já foi lembrado pelo Papa 
São Paulo VI. O Papa São João 
Paulo II também afirmou que o 
“testemunho, dado por Cristo 
até o derramamento do sangue, 
tornou-se patrimônio comum 
de católicos, ortodoxos, angli-
canos e protestantes” - (n.9). 

Outro ensinamento do Papa 
Francisco em sua “Exortação 
Apostólica”, é que a santidade 
não tem nada de extraordinário. 
“Muitas vezes somos tenta-
dos a pensar que a santida-
de esteja reservada apenas 
àqueles que têm possibilidade 
de se afastar das ocupações 

comuns, para dedicar muito 
tempo à oração. Não é assim” 
- (n.14). Podemos nos tornar 
santos na normalidade da vida. 
Os pais se santificam na medida 
em que se esforçam para cria-
rem os filhos, os homens e as 
mulheres se santificam através 
do trabalho diuturno com o 
objetivo de trazer o pão para 
casa, os doentes e os idosos se 
santificam quando mantém o 
sorriso e a alegria, apesar dos 
percalços da dor e talvez da 
solidão e do abandono. A esta 
santidade na normalidade da 
vida o Papa chama de santidade 
“ao pé da porta” ou “classe 
média da santidade”.

É também importante es-
clarecer que santidade não é 
sinônimo de perfeição moral. 
“O que devemos contemplar é 
o conjunto da sua vida, o seu 
caminho inteiro de santifica-
ção, aquela figura que reflete 
algo de Jesus Cristo e que 
sobressai quando se consegue 
compor o sentido da totali-
dade da sua pessoa” – (n.22). 
Esta constatação, com certeza é 
para nós, frágeis pecadores, um 
grande estímulo. Neste sentido 
o Papa nos faz o seguinte apelo: 
“Também tu precisas conceber 

a totalidade de tua vida como 
uma missão. Tenta fazê-lo, 
escutando a Deus na oração 
e identificando os sinais que 
Ele te dá. Pede sempre, ao 
Espírito Santo, o que espera 
Jesus de ti em cada momento 
de tua vida e em cada opção 
que tenhas de tomar, para dis-
cernir o lugar que isso ocupa 
na tua missão. E permite-lhe 
plasmar em ti aquele mistério 
pessoal que possa refletir Je-
sus no mundo de hoje” – (n.23). 
Continuando seu apelo o Papa 
afirma: “A santidade não te 
torna menos humano, porque é 
o encontro de tua fragilidade 
com a força da graça” – (n.34).

Sabendo, pois, que a san-
tidade é a meta da nossa vida 
rumo a Jerusalém Celestial, o 
principal em nós é saber que 
podemos sim, ser santos. 

Que o Espírito Santo nos 
guie, para que sejamos perse-
verantes na santidade.

LYSANDRA PRISCILA
 FERREIRA

Pastoral da Catequese

braços deveria ser a base 
de toda oração contempla-
tiva - Embora pouco se saiba 
definitivamente sobre a vida 
de São José, muito pode ser 
deduzido por ter sido esposo 
de Maria e pai adotivo de 
Jesus. Como pai amoroso, São 
José provavelmente segurou 
o menino Jesus nos braços 
(vide a imagem de São José 
em nossa Basílica de Nossa 
Senhora da Penha). Esta 
imagem é um modelo perfeito 
para nós no que diz respeito à 
oração contemplativa.

A tradição cristã compre-
ende três expressões prin-
cipais da vida de oração: a 
oração vocal, a meditação e 
a contemplação. Todas têm 
em comum o recolhimento do 
coração (CIC 2721).

Segundo o Catecismo da 
Igreja Católica, “a contem-
plação é a expressão simples do 
mistério da oração. É um olhar 
de fé fixo em Jesus, uma escuta 
da Palavra de Deus, um amor si-
lencioso. Realiza a união com a 
oração de Cristo, na medida em 
que nos faz participar no seu 
mistério” (CIC 2724). Resumo 
dos CIC 2715~2719.

Uma frase de São João 
Maria Vianney resume bem a 
contemplação: “Eu olho para 
Ele e Ele olha para mim”, 
dizia o Cura D’Ars em oração 
diante do sacrário. (CIC 2715). 
Essa frase, resume perfeita-
mente a vida de São José, que 
tantas vezes olhou para Jesus 
enquanto Ele olhava para ele?

Podemos também refletir 
sobre a imagem de São João 

Evangelista quando se recli-
nou sobre o seio do Salvador, 
porém quantas vezes o próprio 
Jesus não repousou no seio de 
José e dormiu docemente em 
seus braços? 

Todo tipo de luz divina e 
humana encerrada no Coração 
do Salvador deve, em certo 
sentido, ter sido infundida na 
alma de José quando Jesus, as-
sim, amorosamente repousou 
em seu abraço…

José viveu em um estado 
contínuo de contemplação em 
sua forma mais exaltada.

Então, se queremos subir às 
alturas da vida contemplativa, 
olhemos para São José como 
um exemplo supremo!

“Depois de Jesus e de 
Maria, amai São José” (São 
João Bosco).

FONTE: https://pt.aleteia.
org/2021/01/11/por-que-sao-
jose-deve-ser-um-modelo-de

-oracao-contemplativa/
           (1) https://mate-

riais.redevida.com.br/ebook-
sao-jose-testemunho-de-fe

ROBERTO A. de 
OLIVEIRA

Equipe do Terço dos 
Homens
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SE É GRANDE A VOSSA DIGNIDADE E MAGNÍFICA A VOSSA MISSÃO, ESTAI SEMPRE PRONTOS E ALEGRES SERVINDO CRISTO REI DO UNIVERSO 
EM TODOS OS LUGARES, EM TODOS OS MOMENTOS E EM TODOS OS AMBIENTES.
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A REALEZA DE CRISTO, QUE NASCE DA MORTE NO CALVÁRIO E CULMINA NO ACONTECIMENTO DA RESSURREIÇÃO, 
RECORDA-NOS AQUELA CENTRALIDADE, QUE A ELE COMPETE POR MOTIVO DAQUILO QUE É E DAQUILO QUE FEZ.

PASTORAL DO DIZIMO

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

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

Sua contribuição pode ser feita de segunda à sá-
bado na secretaria da Basílica nas missas de domingo 
ou através de depósito ou transferência bancária
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O 20 DE NOVEMBRO E A SUPERAÇÃO DO RACISMO NOSSO DE CADA DIA

ENCONTRO DE PREPARAÇÃO PARA 
A VIDA MATRIMÔNIAL

FESTA DAS CRIANÇAS NA 
COMUNIDADE DE FÁTIMA

É sabido que em nosso país, 
há algum tempo, reflexões, 
estudos, denúncias, debates e 
celebrações pretendem cons-
cientizar a sociedade e co-
laborar com a superação das 
variadas exclusões que o povo 
negro tem sofrido. São marcantes 
ao longo do mês de novembro, 
por ocasião da data da morte do 
maior líder de quilombo brasileiro, 
Zumbi dos Palmares, ocorrida 
em 1695. Zumbi foi e é símbolo 
de resistência negra na história 
e numa sociedade onde ainda 
hoje os descendentes de pessoas 
fortes que em África conheciam 
a liberdade, mas que foram de-
sumanamente forçadas e trazidas 
cativas ao Brasil, sofrem de muitas 
maneiras e por não receberem o 
reconhecimento humano ofertado 
aos brancos deste país.

As consequências dos quase 
quatro séculos de escravidão 
são sentidas e deflagradas nos 
racismos de cada dia. Pessoas 
pretas padecem quando saem 
em busca por colocações no 
mercado profissional, são lan-
çadas à vulnerabilidade social. 
O sofrimento se estende à 
questão de moradia, sem renda 

para conquistarem casa própria 
são submetidas a aluguéis, a 
viverem em favelas ou, ainda, 
em situação de rua em total 
abandono. Ao pretenderem 
frequentar universidades sabem 
o quanto mais precisam se es-
forçar para serem aceitas, que 
historicamente, essas não foram 
feitas para elas. (a primeira lei 
de educação no Brasil (1837) 
proibiu negros de irem à esco-
la, a lei do boi (1968) daria ga-
rantias aos filhos de donos de 
terras a terem 50% das vagas 
nas universidades públicas. 
Essa lei só caiu em 1985. Pare 
e pense: Quanto tempo o filho 
de quem não tinha propriedade 
teve suas chances tolhidas de 
ingressar e concluir o ensino 
superior? Ainda hoje são sen-
tidas as consequências dessas 
leis nefastas).

Os elos de exclusões econô-
micas e sociais contra negros(as) 
têm suas explicações na própria 
história. “Esse é um país que 
convive com uma desigualdade 
estrutural, especialmente em 
relação à questão racial”, 
afirmou a Diretora executiva da 
Oxfam, Kátia Maia, numa entre-

vista à Carta Capital, em 2017.
Segundo a Organização das 

Nações Unidas (ONU), a popu-
lação preta e parda brasileira é 
a principal prejudicada, sendo 
a mais vitimada pela violência, 
pela desigualdade social e é, ain-
da, a que mais encontra barrei-
ras no momento da valorização 
salarial ou quanto à progressão 
de carreira. O Ministério Público 
do Trabalho tem afirmado que 
pretos e pardos são mais vulne-
ráveis ao assédio moral. O Atlas 
da Violência de 2017 escancarou 
que a população negra corres-
ponde a maioria (78,9%) dos 10% 
dos indivíduos com mais chances 
de serem vítimas de homicídios.

Pela luta e resistência de 
Zumbi dos Palmares e, ainda, 
sua morte ocorrer em novem-
bro, é que o mês recebe as 
pautas que discutem formas de 
superação dos racismos em vista 
de transformar a realidade ex-
cludente que cerca a comunida-
de negra. As discussões seguem 
sendo feitas ao longo do ano, 
denunciam as desigualdades 
produzidas pelas opressões ide-
ológicas e políticas estruturais 
que comprovam que o grito do 

oprimido em pele preta não se 
trata de “vitimismo”, mas sim 
de sofrimento verdadeiro.

Um “Novembro negro” aju-
da a sociedade a compreender 
melhor que a questão racial 
precisa ser superada. Basta 
observar as mazelas que o povo 
sofre para saber qual raça se 
faz maioria entre os que mais 
choram pela exclusão: a fome 
no Brasil tem cor; bem como 
o desemprego; as vítimas de 
violência doméstica; as vítimas 
de homicídios; os moradores 
das favelas; o analfabetismo; 
a exploração infantil e o tra-
balho em condições análogas 
à escravidão; os encarcerados 
sem direito real à defesa; os 
vulneráveis em situação de rua 
... E essa cor é predominante-
mente preta! Se silenciarmos 
quanto à realidade racial 
brasileira não faremos com 
que as injustiças desapareçam 
magicamente.

Em 20 de novembro, dia da 
Consciência negra, lembramos 
das resistências nos quilombos e 
entendemos que ações coletivas 
podem gerar forças capazes de 
transformar nossa sociedade. 

Louvemos a Deus pela vida do 
Negro Zumbi e pelo exemplo 
de resistência de Dandara. 
Unamo-nos em defesa dos di-
reitos dos quilombolas e pelos 
anseios dos movimentos negros. 
Que a Igreja de Jesus participe 
mais dos clamores da comu-
nidade negra pela vida do seu 
povo. Que essa mesma Igreja 
seja importante voz contra o 
racismo e outras formas de into-
lerância e nos ajude na luta pela 
superação do racismo nosso de 
cada dia.

Foto de Arissom Marinho, 
site: pelourinhodiaenoite.salva-

dor.ba.gov.br

ÉDER SOARES SÁ BRITTO
Membro da Pastoral Afro 

Diocesana e Mestre em Edu-
cação

No dia 17 de outubro, o nosso pároco padre Edílson 
juntamente com os casais da Equipe de Noivos (Juraci e 
Ildete/Aparecido e Socorro), acolheram e palestraram 
para 17 casais em preparação para a vida matrimonial, 
com explicações sobre o Sacramento, sua liturgia, a 
vida conjugal etc. O encontro contou com a animação 
do José Eduardo (cantor da Equipe de Liturgia e Coral 
da Basílica). No final cada casal recebeu uma lembran-
cinha da Equipe de Noivos. A formação foi presencial, 
obedecendo a todos os critérios de distanciamento e 
higienização em razão da pandemia determinados pelo 
Ministério da Saúde.

Imagens: MARIA DO SOCORRO – Equipe de Noivos

No dia 12/10, a Comuni-
dade Eucaristós, juntamente 
com a Comunidade Nossa de 
Fátima, organizaram uma festa 
para as crianças da Vila Luiza, 
com plantação de mudas na 
praça, oficina de geração de 
renda para as mulheres, escul-
turas em bexigas, distribuição 
de doces, animação musical e 
muito mais, tudo isso seguin-
do os protocolos da vigilância 
sanitária.

O evento seguiu as orien-
tações da encíclica “Laudato 
si” (“Louvado seja”), na qual 
o papa Francisco critica o con-
sumismo e desenvolvimento 
irresponsável e faz um apelo 
à mudança e à unificação glo-
bal das ações para combater 
a degradação ambiental e as 
alterações climáticas.

ROBERT (Comunidade 
Eucaristós)
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JESUS CRISTO DESEJA CUMPRIR A VONTADE DO PAI ATÉ AO FIM E ESTABELECER O SEU REINO, NÃO COM AS ARMAS E COM A VIOLÊNCIA, 
MAS COM A APARENTE FRAGILIDADE DO AMOR QUE DÁ A VIDA, E VIDA ETERNA.
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SOLENIDADE DE NOSSA 
SENHORA APARECIDA

PASTORAL DA ACOLHIDA

Comemora-se no dia 21 de 
novembro a Festa Litúrgica 
da Apresentação de Nossa 
Senhora no Templo. Na ver-
dade, a devoção à Senhora 
da Escada está relacionada 
absolutamente com o episódio 
da Apresentação de Maria, 
costume religioso judeu cum-
prido fielmente por sua santa 
família. 

No Oriente, a Festa da 
Apresentação de Nossa Senho-
ra começou a ser celebrada 
no século VII e passou ao 
calendário da Igreja Ociden-
tal apenas no século XIV. Se-
gundo uma piedosa tradição 
perpetuada por Evangelhos 
apócrifos, especificamente 

Dia 24 de novembro o padre 
Edilson reuniu toda a Pastoral 
da Acolhida, para explanar dois 
temas: atualização da postura 
no acolhimento e questões 
referentes ao certificado do 
AVCB recebido pela Basílica 
do Corpo de Bombeiros. Após a 
oração inicial, o Padre Edílson 
atualizou as recomendações 
no acolhimento e assistên-
cia aos irmãos e irmãs que 
participam das Celebrações 
Eucarísticas; da Palavra e de 
outros Sacramentos em nossa 
paróquia. Enfatizou a alegria 
no servir; amor e paciência no 
acolher; cuidados com a casa 
comum e muita responsabili-
dade para com a escala de tra-
balho, pois isto revela respeito 
ao próximo. Após esta reflexão 

NOS CAMINHOS DE MARIA | MEMÓRIA DA APRESENTAÇÃO DE 
MARIA E A DEVOÇÃO A NOSSA SENHORA DA ESCADA

o Protoevangelho de Tiago, 
Maria, ao ser levada por Santa 
Ana e São Joaquim ao Templo 
de Jerusalém, tendo por vol-
ta de seus três anos, subiu a 
escadaria do altar. Chegando 
ao terceiro degrau (talvez 
uma referência à Trindade), 
a Santíssima Menina começou 
a dançar, manifestando sua 
alegria em estar na presença 
do Altíssimo. Conta-se que 
Maria foi educada no Templo, 
servindo ao Senhor, até a sua 
adolescência. Essa cena da vida 
da Mãe de Jesus, ainda infante, 
é que deu origem à devoção a 
Nossa Senhora da Escada. 

As imagens de Nossa Se-
nhora da Escada, geralmente, 

recordam a Virgem da Concei-
ção ou a Virgem com o Menino, 
tendo nas mãos, entrelaçada, 
uma pequena escada rústica 
de madeira. 

Próximos de nós, existem 
dois núcleos históricos dedica-
dos a Nossa Senhora da Escada 
e surgidos de aldeamentos 
jesuíticos: Barueri – SP (da-
tado de 1560) e a Freguesia 
da Escada em Guararema – SP 
(cuja igreja é de 1652), famosa 
também pela devoção a São 
Longuinho. 

A Liturgia dessa Memoria 
Litúrgica evidencia a alegria 
da Filha de Sião que se en-
trega totalmente ao Senhor. 
Nossa Senhora Menina é sinal 

da adesão feliz e completa 
ao plano salvífico do Pai. A 
generosidade e solicitude de 
Maria em sua apresentação ao 
Templo prefiguram sua entrega 
total à vontade de Deus, cujo 
Filho Bendito essa Virgem Ima-
culada gerou. 

Seja Maria, como boa Mãe 
da Igreja, nossa Escada até os 
céus, que nos ensina a escalar 
os degraus da fé, da confiança, 
da justiça, da solidariedade, 
da luta contra toda a opressão. 
Guarde e proteja os pobres, 
os doentes e todos os que 
padecem, o meio ambiente, 
a Igreja, o Papa Francisco, os 
cristãos leigos e leigas e todas 
as pessoas de boa vontade e 

dispostas a aderir, na alegria 
do Evangelho, aos planos 
divinos, construindo escadas 
que religuem a humanidade 
ao seu Criador. 

LEONARDO CAETANO de 
ALMEIDA

Pastoral da Comunicação 
e Associado da Academia 

Marial de Aparecida

o engenheiro Marcos Jefferson 
nos explicou como utilizar os 
equipamentos (extintores) 
e nos orientou como agir na 
evacuação do recinto em uma 
situação de risco ou sinistro. 
Encerramos o encontro com 
uma oração e confraternização 
com café com leite, bolos e 
lanches que algumas irmãs da 
acolhida trouxeram.
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JESUS FALA DE REI, DE REINO, REFERINDO-SE NÃO AO DOMÍNIO MAS À VERDADE”. O REINO DE CRISTO É COMPLETAMENTE
 DIFERENTE DOS REINOS TERRENOS. QUEM REINA DENTRO DE MIM, CRISTO OU ALGUM OUTRO?
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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 
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!

AGENDA PAROQUIAL de 
NOVEMBRO e DEZEMBRO

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

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.
13/nov Confissões das crianças em preparação para a 
 Primeira Eucaristia.
13/nov Formação para os Músicos das 15h00 às 17h00, 
 na Basílica.
20/nov Batizados na Basílica, às 09h00.
21/nov Encontro Diocesano de Ministros às 15h00, na 
 Basílica (03 repres. por Paróquia).
04/dez Batizados na Basílica, às 09h00.
08/dez Missas da Solenidade da Imaculada Conceição de  
 Nossa Senhora às 7h30; 10h30 e 19h30, na Basílica.


