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O SANTUÁRIO DA PENHAFEVEREIRO DE 20222
EDITORIAL / IGREJA

TUA MISSA DO DOMINGO, TEU TRABALHO DA 
SEMANA – 29 - Introdução ao Rito da Comunhão

“Se dizemos ter comunhão com 
Ele, mas andamos nas trevas, men-
timos e não seguimos a verdade. Se, 
porém, andamos na luz como Ele 
mesmo está na luz, temos comunhão 
recíproca uns com os outros, e o san-
gue de Jesus Cristo, seu Filho, nos 
purifica de todo pecado” (1Jo 1,6-7).

Ainda às voltas com as chamadas 
“ondas” da pandemia, vamos procu-
rando seguir em frente, com fé, com 
sobriedade e sabedoria, com cuidado 
e atenção para conosco e para com 
os demais. Devemos continuar nossas 
súplicas pelo fim desta pandemia, 
mas sem deixar de aprender as lições 
que ela pode nos ensinar: 1) não vive-
mos isoladamente, mas interligados 
uns aos outros de muitos modos, e o 
que afeta o próximo pode nos afetar 
também, portanto, devemos ter 
senso de responsabilidade para com 
todos; 2) auxiliar os que me rodeiam 
reverte em bem para mim também, 
e se todos se ocuparem do bem dos 
demais, ninguém ficará desassistido; 
além disso, Jesus nos ensinou a amar 
a todos, sem distinção; 3) não per-
der a oportunidade para praticar a 

caridade, visto que ela é ocasião para 
nosso crescimento humano e cristão, 
e “a caridade cobre uma multidão 
de pecados” (1Pd 4,8; cf. Pr 10,12), 
portanto, nos santifica; 4) saber fazer 
deste momento de provação um tempo 
amadurecer e robustecer a nossa fé, 
tal como nos pede São Pedro em sua 
primeira carta (cf. 1Pd 1,6-8).

Neste mês de fevereiro em que ce-
lebramos a Apresentação do Senhor no 
Templo, pensemos também em como te-
mos consagrado a Deus nossos atos, pen-
samentos, projetos, enfim, nossa vida. 
Um dia nós também fomos apresentados 
ao Senhor, e Ele pronunciou nosso nome 
quando fomos batizados, tornando-nos 
templos do Espírito Santo e filhos d’Ele 
para sempre. Que grande graça! 

Ao contemplarmos Nossa Senhora 
e São José conduzindo ao Templo o 
Menino Deus, nosso Salvador, pense-
mos também nas nossas crianças: em 
que medida temos feito com que elas 
conheçam a Deus, conheçam Jesus e 
seu amor? E vamos mais além, pergun-
tando-nos se nossas crianças, uma vez 
batizadas, têm sido conduzidas na fé, 
têm sido evangelizadas. Felizes aque-

les lares onde a família não descuida da 
transmissão da fé para os mais jovens, e 
onde os mais velhos, como Simeão e Ana 
no Evangelho, colocam em Deus sua es-
perança e são ouvidos pelos mais jovens. 

Na festa da Apresentação do Se-
nhor, também chamada de festa da 
Candelária – por conta das luzes que 
se acendem para homenagear Jesus, 
Luz do mundo, que veio ao mundo por 
meio de Maria, aurora da salvação, – 
perguntemo-nos se temos nos deixado 
iluminar por Cristo em nossa vida. 
Onde há luz, as trevas fogem! Somos 
filhos da luz e não das trevas, como diz 
São Paulo, portanto “Não durmamos, 
pois, como os demais. Mas vigiemos 
e sejamos sóbrios.” (cf. 1Ts 5,6).

É também neste mês que celebra-
mos a Cátedra de Pedro. A cátedra 
(cadeira) lembra o ofício de presidir e 
ensinar. São Pedro recebeu de Cristo a 
missão de ser o primaz (primeiro) entre 
os apóstolos, ser sinal da unidade da 
Igreja, contra a qual as portas do infer-
no não vão prevalecer (cf. Mt 16,18); 
de apascentar o rebanho do Senhor (cf. 
Jo 21,15) e de confirmar os irmãos na fé 
autêntica e verdadeira (cf. Lc 22,32). 

Lembrados de tão importante missão 
dada por Cristo a Pedro e aos seus 
sucessores, não nos esqueçamos de re-
zar pelo Papa. Ele mesmo sempre nos 
pede para rezarmos por ele, portanto, 
façamos isso de modo especial neste 
mês, tanto por ele quanto pela Igreja 
na qual ele desponta como sinal visível 
de unidade. Que o Espírito Santo de 
Deus, alma da Igreja e garantia de 
sua infalibilidade, conduza e prote-
ja o ministério do Santo Padre e de 
todos aqueles que na Igreja vierem a 
desempenharem esta missão!

Nossa Senhora da Penha, a Senho-
ra da Luz, interceda por todos! Com 
afeto fraterno e votos de saúde e paz.

Pe. EDILSON DE SOUZA SILVA
Pároco da Basílica de Nossa 

 Senhora da Penha

Há muitas analogias entre a Santa 
Missa e uma refeição. Não era para 
ser diferente, uma vez que o Sacrifício 
Eucarístico nasceu numa ceia pascal 
judaica. Dela herdamos, entre outras 
coisas, a oração de bênção (Cânon), 
durante a qual se dá a consagração das 
espécies do pão e do vinho no Corpo e 
Sangue do Senhor Jesus (transubstan-
ciação), ali realmente presente. 

Assim, quando a oração da mesa 
termina, seria de esperar, a rigor, que 
seguisse a refeição como tal. O Cânon 
é a oração da mesa da Santa Missa. 
Aliás, o Cânon é mais uma bênção 
da mesa do que uma oração da mesa 
propriamente dita, porque contém a 
bênção suprema, que é a consagração. 
Deste modo, logo em seguida à oração 
da mesa deveria ter lugar a refeição 
eucarística. Mas não é o que ocorre. 
Ao contrário, vem uma série de orações 
cuja finalidade é preparar a grande 
refeição.

Podemos comparar com a refeição 
doméstica que não pode começar sem 
a benção da mesa. Todos tomam seus 
lugares. Desejam bom apetite uns aos 

outros. O dono da casa convida os 
presentes a se servirem. São pequenas 
formalidades, que têm um valor cultu-
ral e educativo. O homem deve provar 
a sua humanidade moldada pela civili-
dade não se atirando sofregamente aos 
pratos apresentados. Ele pode esperar. 
Esta cultura humana também dá feição 
à Santa Missa.

O costume herdado de nossos an-
cestrais sobre a refeição também tem 
parte no jogo. Não se pode comer ou 
beber em companhia dos outros, se não 
se sabe com quem está sentado à mesa. 
Por isto, uma das normas para a refei-
ção hospitaleira é fazer declaração de 
paz e de amizade, pelo menos aos vizi-
nhos de mesa. Também para a refeição 
de paz da Eucaristia surgiu uma série 
de textos e ritos que atendem a esta 
mesma função: a de ser um cântico de 
paz para uma refeição de paz. 

Daí a importância, nunca demais 
a ser lembrada, das disposições ade-
quadas para a participação à sagrada 
mesa. Todo o nosso ser deve se prepa-
rar antecipadamente para esse encon-
tro com Deus que se dá a nós na sua 

Palavra e na Eucaristia, alimentando 
duplamente o seu Corpo Místico, que 
somos nós, reunido em assembleia. 
Isto não se dá em nenhum outro lugar 
ou situação, por mais edificante que 
seja. Nada, absolutamente, supera a 
Missa em importância na vida do cristão 
católico consciente. É compromisso 
de amor, não de obrigação. Por isso, 
a quem reclama que a Missa é longa, 
devemos dizer: não é a Missa que é 
longa, mas o seu amor a Deus é que 

é curto. 
No próximo número, analisaremos 

os elementos do Rito da Comunhão: o 
Pai Nosso, a saudação da paz e a fração 
do Pão eucarístico.

Que Maria, Senhora da Penha, Vir-
gem Oferente sem igual, nos ajude a 
cada vez mais participar frutuosamente 
dos santos mistérios.

ATÍLIO MONTEIRO JÚNIOR
Ministro da Palavra e do Batismo

EDITORIAL
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“Ó PORTAS, LEVANTAI VOSSOS FRONTÕES! ELEVAI-VOS BEM MAIS ALTO, ANTIGAS PORTAS, A FIM DE QUE O REI DA GLÓRIA 
POSSA ENTRAR!” O REI DA GLÓRIA É O SENHOR ONIPOTENTE! (SL 23)
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Ó PAI, NÃOS DEIXEIS QUE NOS AFASTEMOS DE VÓS, E CONSERVAI-NOS NA VIDA DE COMUNHÃO CONVOSCO, COM NOSSOS 
IRMÃOS E IRMÃS E COM JESUS, VOSSO FILHO E SENHOR NOSSO. (ORAçÃO 11/02/19)
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03 de FEVEREIRO – Dia de SÃO BRÁS

CÁTEDRA DE SÃO PEDRO

De médico a eremita: o san-
to protetor da garganta, dos 
males do corpo e padroeiro 
dos otorrinolaringologistas.

São Brás (264-316), popu-
larmente conhecido como o 
santo protetor da garganta, 
também recebe o título de 
protetor das doenças do corpo 
e patrono dos médicos otorri-
nolaringologistas. 

Brás antes de se tornar sa-
cerdote e bispo estudava me-
dicina em Sebaste. Apesar de 
toda sua cultura e formação, 
entra em plena crise de sen-
tido e vocação, e através de 
um encontro com a vontade de 
Deus, percebe que sua missão 
é mais profunda, tornando-se 
médico de ‘almas’.

Ao tornar-se sacerdote da 
Igreja, passa a cuidar dos fiéis 
tanto no corpo como na alma. 
Ministrando sacramentos como 

todo padre, mas também, 
tratando as doenças que apa-
reciam nas pessoas. A tradição 
conta que há milagres de doen-
ças físicas que milagrosamente 
foram curadas apenas pela in-
tercessão de São Brás e de suas 
orações. Um dos milagres mais 
conhecidos é o de uma mãe que 
estava com seu filho sufocado 
por um espinho em sua gargan-
ta; a mulher levou o menino 
para ser abençoado pelo bispo 
e após São Brás rezar por ele, 
o mesmo ficou curado. Esse 
milagre foi o que deu origem 
ao título que hoje conhecemos 
atribuído ao santo.  

Apesar de ser querido por 
muitos, nem sempre sua mis-
são foi fácil. O santo viveu 
como eremita e guiava os fiéis 
através da distância e men-
sagens secretas. Tudo isso se 
deu porque os Cristãos eram 

perseguidos. Neste contexto, 
foi capturado pelos romanos 
e decapitado no ano 316, tor-
nando-se mártir. 

Após sua morte, tornou-se 
conhecido tanto no oriente 
como no ocidente. A devoção 
se deu após várias curas serem 
confirmadas por intercessão de 
São Brás, de modo especial, 
doenças da garganta. 

Deste modo, todo dia 03 
de Fevereiro, festa de São Brás, 
a Igreja concede benção para 
as gargantas. O rito é feito com 
duas velas sob a garganta dos 
fiéis, clamando a proteção e saú-
de física para todo povo de Deus.

NEYLANA CÂNDIDO 
DE OLIVEIRA

Pastoral da Comunicação

No dia vinte e dois de fe-
vereiro toda a Igreja celebra 
o dia da “Cátedra de São 
Pedro, apóstolo”, e a Litur-
gia desse dia nos apresenta o 
capítulo 16 do Evangelho de 
Mateus, versículos de 13 a 19, 
que nos remete ao episódio 
em que Pedro é indicado por 
Cristo como sendo aquele em 
quem põe toda sua confiança e 
seu poder para a constituição 
de sua Igreja: “Tu és Pedro 
e sobre esta pedra edifica-
rei a minha Igreja”. É este, 
basicamente, o significado 
dessa celebração: o primado 
do Papa, sucessor direto de 
Pedro. Releva-se, assim, a 
unidade dos cristãos em torno 
de Cristo, na pessoa do Papa. 
Somos Igreja, todos unidos em 
uma só fé e em um só espírito, 
uma comunidade universal 
formada pelas Igrejas locais, 
as comunidades locais. Juntos, 
com a comunidade, vivencia-
mos nossa fé, pensando em nós 
e nos irmãos.

Importante observarmos o 
desenvolvimento do diálogo de 
Cristo com os apóstolos. Após 
indagar o que dizem os outros 

sobre o Filho do homem, Jesus 
pergunta: “E para vós, quem 
sou eu?”.  Ao que Pedro, to-
mando a iniciativa, responde, 
inspirado pelo “Pai que está 
nos céus”: “Tu és o Messias, 
o filho do Deus vivo”.  O Papa 
Francisco, em mensagem do 
“Ângelus” em agosto de 2020, 
lembra-nos que Cristo também 
dirige a mesma pergunta a 
cada um de nós. E nos estimula 
a procurarmos nossa resposta 
pessoal: “e cada um deve dar 
uma resposta que não seja 
teórica, mas que envolva 
fé, isto é, vida, porque fé 
é vida”.

Sabemos o que significa a 
palavra Cátedra, isto é, assen-
to, trono, cadeira. Neste caso 
é o símbolo da autoridade, do 
pastor que nos congrega em 
torno de Cristo, que promove 
a unidade universal da Igreja. 
De fato, na Basílica de São 
Pedro, encontra-se uma artís-
tica, histórica e deslumbrante 
cátedra que foi doada ao papa 
João VIII pelo rei Carlos, da 
França, feita pelo artista Gian 
Lorenzo Bernini.

Mas o importante é saber-

mos tratar-se de um adorno 
que nos relembra que o bispo 
de Roma, como gosta de ser 
chamado Francisco, é o Pastor 
supremo da Igreja ao redor do 
qual toda a Igreja se reúne, 
como povo de Deus.

A comunhão com o Papa 
Francisco e com toda a Igreja, 
neste momento, significa, por 
exemplo, nossa participação 
consciente no SÍNODO DOS 
BISPOS, convocado pelo Papa 
com o tema: “Para uma Igre-
ja Sinodal: conhecimento, 

participação e missão”. 
Todo mundo católico deverá 
estar comprometido com este 
importante evento que, em 
nossa diocese, teve a abertura 
solene em 17 de outubro. Nos-
so Jornal publicou na edição 
de novembro a mensagem de 
Dom Manoel Parrado Carral, 
sobre o evento, o sínodo de-
centralizado, estimulando a 
participação de todos, inclu-
sive de nós leigos, como pede 
o Santo Padre. “Meus irmãos 
e minhas irmãs, estamos 

vivendo um momento único 
em nossa Igreja, momento 
de graça, um verdadeiro 
kairós”, diz-nos nosso bispo 
diocesano.

O Papa Francisco, cons-
ciente de sua missão, sempre 
nos pede que rezemos por ele. 
Neste dia, de modo especial, 
lembremo-nos disso e façamos 
por ele nossas preces.

                                                                                                     
IDEOVALDO RIBEIRO 

de ALMEIDA
Pascom

Oração a São Brás
Ó glorioso São Brás, que restituístes com uma breve oração
a perfeita saúde a um menino que, por uma espinha de peixe atravessada na garganta, 
estava prestes a expiar, obtende para nós todos a graça de experimentarmos 
a eficácia do vosso patrocínio em todos os males da garganta.
Conservai a nossa garganta sã e perfeita para que possamos 
falar corretamente e assim proclamar e cantar os louvores de Deus.
A bênção de São Brás: 
“Por intercessão de São Brás, Bispo e Mártir, 
livre-te Deus do mal da garganta e de qualquer outra doença. 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém”
São Brás, rogai por nós!
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NOS CAMINHOS DE MARIA  
Por intermédio de Maria, “a nós desceu divina luz”

GRUTA DE NOSSA SENHORA 
DE LOURDES  

EU SOU A IMACULADA CONCEIÇÃO!

O dia 2 de fevereiro é mar-
cado pela Celebração da Luz, 
isto é, a Festa da Apresenta-
ção do Senhor no Templo. Em 
alguns lugares, essa comemo-
ração litúrgica é marcada pela 
bênção e procissão das velas, 
aludindo a Cristo-Luz. 

Ainda que a Apresentação 
do Senhor seja uma Celebra-
ção marcada por uma espécie 
de prolongamento do espírito 
natalino, em que se evidencia 
a figura do Cristo Menino como 
Luz do Mundo, a liturgia desse 
dia antecipa, de certo modo, 
as alegrias pascais, recordan-
do-nos a luz sem ocaso da 
Ressurreição do Salvador da 

humanidade. 
Em todas essas ocasiões - a 

Natividade, a Apresentação 
no Templo e a Ressurreição 
de Cristo - está presente, de 
modo discreto, mas indispen-
sável, a Mãe de Jesus, colabo-
radora direta do plano salvífico 
do Pai plenificado em Cristo, 
seu Filho Amado. 

A partir desses episódios 
bíblicos, invoca-se Maria, na 
piedade popular, com diversos 
títulos, a saber: Madre de 
Deus, Nossa Senhora da Na-
tividade, do Bom Parto, da 
Expectação do Ó, do Leite, da 
Encarnação (no Natal); Nossa 
Senhora da Luz, da Candelá-

ria, das Candeias (na Festa 
da Apresentação do Senhor); 
Nossa Senhora das Alegrias 
(na Páscoa da Ressurreição).

Em todos esses eventos, 
a presença e ação da Mãe do 
Senhor é perpassada pela luz 
perene de Cristo. Contudo, a 
iconografia de Nossa Senhora da 
Luz, das Candeias ou da Cande-
lária é aquela, por excelência, 
que associa a imagem de Cristo 
à Luz da Vida: em uma das mãos, 
a Virgem carrega o Filho Amado 
e na outra, uma vela ou círio. 

Cristo, enquanto Farol, Sol 
e Luz da Vida, convida-nos a 
ser também “luz do mundo”, 
onde houver treva e opressão.

Olhando para a Senhora 
“Iluminada e Iluminadora” 
(nos dizeres da canção de Padre 
Zezinho), sejamos também nós 
favoráveis, abertos e disponí-
veis à vontade do Alto, deixan-
do-nos guiar pela luz de Cristo.

Quando o mundo parecer 
envolto em escuridão, quando 
o pecado parecer vencer a 
graça, quando a opressão se 
sobrepuser à justiça, quando a 
desigualdade superar a frater-
nidade, quando se usar o nome 
de Deus em vão para oprimir e 
gerar dor, quando a pandemia 
parecer vencer a vida, quando 
as fake news se sobrepuserem à 
verdade... em todas essas ocasi-

ões em que as trevas aparentam 
triunfar, invoquemos Maria, 
olhemos para seu exemplo, 
abramo-nos à luz divina e não 
percamos o foco no Menino que 
está em seus braços.

LEONARDO CAETANO de 
ALMEIDA

Pastoral da Comunicação 
e Associado da Academia Ma-

rial de Aparecida

“Um anjo descendo num 
raio de luz, feliz Bernadette 
à fonte conduz.”

Era 11 de fevereiro de 1858 
quando a camponesa Berna-
dette Soubirous, de apenas 14 
anos, foi visitada pela “bela 
Senhora” pela primeira vez. 
Acompanhada de suas duas 
irmãs a humilde jovem não 
compreendeu o que vira: uma 
pequena figura feminina com 
o rosário em suas mãos e ro-
sas como que da cor de ouro 
sobre seus pés.

Obviamente, quando a 
história foi contada aos adul-
tos, elas foram repreendidas 
por espalhar um relato tão 
fantasioso e mentiroso. Apesar 
disso, a “bela Senhora” pede 
que Bernadette continue a 
encontrá-la na gruta de Mas-
sabielle. Bernadette atende a 
todos os pedidos daquela figu-
ra sem compreender se tratar 
da Virgem Maria, apenas con-
fia. E confiando cava no local 
indicado para encontrar uma 
nascente. Todos pensam que 
está louca. Afinal, só há terra 
e ervas e a menina está toda 
suja. Mas, finalmente a água 
se revela e seus poderes de 
cura passam a ser conhecidos. 
Muitas curas foram atestadas 

como legítimas pelos médicos 
nestes mais de 160 anos. Porém, 
é o pedido para que os fiéis 
orem sem cessar, não só pelas 
suas almas, mas pelo mundo 
que dá sentido à cura física. É o 
espírito, o mais íntimo de nossos 
corações, que necessita da água 
que cura, da água que lava a 
sujeira, da água que faz brotar 
vida nova e sacia toda sede.

As autoridades eclesiásti-
cas utilizaram da prudência 
necessária antes de atestar 
a veracidade das aparições. 
Quando perguntada Bernadette 
qual seria o nome da “bela Se-
nhora”, a menina disse que lhe 
fora dito: “Eu sou a Imaculada 
Conceição”. Isto causou espan-
to, afinal o dogma da Imaculada 
Conceição fora proclamado 
somente poucos anos antes pela 
papa Pio IX. Não era possível que 
aquela camponesa analfabeta 
entendesse de teologia. Desta 
forma, pouco a pouco a Igreja 
compreendeu que as aparições 
eram verdadeiras e em 18 de 
Janeiro de 1860, o bispo local 
declarou que: “A Virgem Ma-
ria apareceu de fato a jovem 
Bernadette Soubirous”.

E quanto a nós? Nós nos 
juntamos àqueles que acredi-
tando nas palavras da humilde 

camponesa nos aproximamos 
da gruta onde ninguém crê 
haver água. Nesta gruta o 
que vemos é só terra e ervas 
esparsas e, mesmo assim, 
cavamos para encontrar uma 
fonte de água viva que nutre 
nosso espírito. Esta água não 
vem da Virgem, ela conduz e 
aponta. Esta água é o próprio 
Jesus que está tão sufocado 
pela terra e sujeira das nossas 
preocupações diárias e espera 
que cavemos fundo em nossos 
corações para se manifestar 
em fonte de cura para cada 
um de nós e para todos. Sim, 
a gruta de Massabielle é nosso 
coração. Para ele aponta Ma-
ria e para lá somos conduzidos 
para um reencontro com Jesus 
e conosco mesmos. 

Santa Bernadette Soubi-
rous, rogai por nós!

DÉCIO GOMES 
SCARAVELLI

Em frente da entrada prin-
cipal da Basílica encontramos 
a GRUTA de NOSSA SENHORA 
DE LOURDES.

Foi o vigário redentorista 
padre José Augusto da Costa, 
que determinou a construção 
da gruta em 1958, como home-
nagem ao centenário das apa-
rições da Imaculada Conceição 
à Bernadete Soubirous, na 
França. Infelizmente devido 
ao novo traçado que foi dado 
ao terreno existente ao lado 
do novo Santuário em constru-
ção (a Basílica), a gruta que 
estava naquele traçado, foi 
demolida no mês de setembro 
de 1968. A demolição causou 
muita tristeza nos paroquianos 
que se habituaram nestes 10 
anos a vir recitar o terço junto 
à gruta. Após mais de 30 anos, 

em comemoração ao Grande 
Jubileu do Ano 2000, que por 
determinação do Papa João 
Paulo II, teve início na noite 
de Natal de 1999, o Monsenhor 
Carlos de Souza Calazans, 
determinou no início do ano 
2000 a reconstrução da gruta 
no local onde ela se encontra 
atualmente.

ROBERTO A. de OLIVEIRA
PASCOM/TERÇO 

DOS HOMENS

O ganhador da rifa da 
SMART TV LED FULL HD 

43” sorteada pela
centena do primeiro 
prêmio da Loteria 

Federal em 29/01/2022, 
foi o SR. CARLOS ANTONIO 
portador do BILHETE de 

NÚMERO 107.
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BENDIZE, Ó MINHA ALMA, AO SENHOR! Ó MEU DEUS E MEU SENHOR, COMO SOIS GRANDE! DE MAJESTADE E ESPLENDOR 
VOS REVESTIS E DE LUZ VOS ENVOLVEIS COMO NUM MANTO. (SL 103)

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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MISSA E BÊNÇÃO DA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA 
DE FÁTIMA APÓS A REFORMA

DIA 08 DE JANEIRO MISSA DE NOSSA SENHORA DA PENHA

No dia 19 de dezembro de 
2021 às 09h00, o padre Edílson 
celebrou a Santa Missa e a bên-
ção da Capela da Comunidade 
de Nossa Senhora de Fátima, 

após a reforma que durou 
aproximadamente seis meses.

Foram reformados: o te-
lhado (estrutura de aço/telhas 
sanduiche/forro de PVC), toda 

a iluminação, o piso do presbi-
tério, colocação de janelas na 
lateral à direita e uma porta 
de acesso ao salão, pintura e 
colocação do novo Sacrário à 

direita do altar, no presbitério. 
No altar, acima da redoma de 
Nossa Senhora de Fátima, foi 
entronizada uma imagem de 
Cristo Crucificado para vene-

ração dos fiéis.
FOTOS: Roberto A. de Oliveira 

(Pascom)/André Altemari

PASCOM
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PASTORAL DA ACOLHIDA – A SURDEz INTERIOR

14 DE FEVEREIRO: MEMÓRIA 
DE SÃO CIRILO, MONGE, E 
SÃO METÓDIO, BISPO

Estamos perdendo a capa-
cidade de ouvir as pessoas que 
estão a nossa frente, tanto 
nas relações quotidianas, bem 
como nos debates sobre os 
assuntos mais importantes da 
convivência social, afirmou o 
papa Francisco em sua men-
sagem para o Dia Mundial das 
Comunicações Sociais, divulga-
da em 24/01/2022.

Ouvidos, todos temos, mas 
muitas vezes mesmo quem 
possui um ouvido perfeito não 
consegue escutar o outro. É 
uma surdez interior, pior do 
que a física. A escuta não tem 
a ver apenas com o sentido 
do ouvido, mas com a pessoa 
toda. A verdadeira sede da 
escuta é o coração. O rei Sa-
lomão, apesar de ainda muito 
jovem, demonstrou sabedoria 

Cirilo (827-869) e Metódio 
(815-884) são irmãos, filhos de 
um alto funcionário do Impé-
rio, nasceram em Tessalônica 
(hoje, atual Salônica, Grécia) 
no século IX. Por serem filhos 
de família rica, receberam boa 
formação educativa, falavam 
Grego e Eslavo. Metódio era 
o filho mais velho, esse não 
era seu nome de batismo, 
possivelmente, chamava-se 
Miguel, mudou o nome quando 
entrou para a vida monástica. 
Assim como seu irmão mais 
novo, Cirilo, que se chamava 
Constantino. Por volta do ano 
841 falece o pai e os dois são 
enviados a Constantinopla.

Metódio se torna funcio-
nário imperial e Cirilo, o mais 
novo, com quatorze anos, foi 
estudar, e recebeu a formação 
do amigo da família, Fócio, 
que era o tutor.

Os dois irmãos tinham opor-
tunidades de se tornarem gran-
des funcionários do império. 
Metódio chegou a trabalhar 

ao pedir ao Senhor que lhe 
concedesse “um coração que 
escuta” (1 Rs 3, 9).

A Bíblia ensina que a escuta 
não significa apenas uma per-
cepção acústica, mas está es-
sencialmente ligada à relação 
entre Deus e a humanidade: 
“Escuta, Israel” (Dt 6, 4) – 
palavras iniciais do primeiro 
mandamento do Decálogo.

A escuta é uma dimensão 
do amor de Deus que nos chama 
a uma aliança de amor, pois 
fomos criados a sua imagem e 
semelhança na capacidade de 
ouvir, acolher, dar espaço ao 
outro. Deus nos fala, e a Ele cor-
respondemos escutando-O, como 
recém-nascido que responde ao 
olhar e à voz da mãe e do pai.

Deus por sua iniciativa ama 
o homem, por isso lhe dirige a 

Palavra, inclina o ouvido para es-
cutá-lo. O homem, ao contrário, 
tende a fugir da relação, a virar 
as costas e fechar os ouvidos para 
não ter de escutar. Esta recusa 
acaba muitas vezes em agres-
sividade sobre o outro, como 
aconteceu com os ouvintes do 
diácono Estêvão que, “tapando 
os ouvidos, atiraram-se todos 
juntos contra ele” (cf. At 7, 57).

Jesus exorta seus discípu-
los na qualidade da escuta: 
“Vede, pois, como ouvis” (Lc 
8, 18), na parábola do semea-
dor. Não basta ouvir, é preciso 
prestar atenção a quem ouvi-
mos, àquilo que ouvimos e ao 
modo como ouvimos. Acolhen-
do a Palavra com o coração 
bom e virtuoso, a guardamos 
fielmente e “produzimos bom 
frutos de vida e salvação” 

(cf. Lc 8,15). São Paulo 
afirma que “a fé vem 
da escuta” (Rm 10, 
17). Santo Agostinho 
convidava a escutar e 
acolher as palavras, não 
exteriormente nos ouvi-
dos, mas espiritualmen-
te nos corações (corde 
audire): “Não tenhais 
o coração nos ouvidos, mas 
os ouvidos no coração”. São 
Francisco de Assis exortava 
os seus irmãos a “inclinar o 
ouvido do coração”. Por isso, 
a primeira escuta a reaver 
quando se procura uma comu-
nicação verdadeira é a escuta 
de si mesmo, das próprias 
exigências inscritas no íntimo 
de cada pessoa.

Não se pode recomeçar 
senão escutando aquilo que 

nos torna únicos na criação: 
o desejo de estar em relação 
com os outros e com o Outro. 
Não fomos feitos para viver 
como átomos, mas juntos.

REFERÊNCIA: https://pt.ale-
teia.org/2022/01/24/papa-es-
tamos-perdendo-a-capacidade-
de-ouvir-a-pessoa-que-temos-a-
nossa-frente

ROBERTO A. de OLIVEIRA
Equipe de Acolhida

governando uma província da 
fronteira imperial. E Cirilo foi 
motivado, devido sua intensa 
formação, a seguir uma carreira 
política. No entanto, os dois pre-
feriram seguir a vida religiosa.

Metódio, atuando como 
arcoente, ou seja, represen-
tante de uma das províncias do 
Império, deixou o ofício para 
se consagrar a vida contempla-
tiva no mosteiro localizado no 
Monte Olimpo, na Bitínia. Já 
Cirilo, tendo concluído os es-
tudos ao invés de ingressar na 
carreira política, recebeu as 
Ordens Sacras e futuramente 
se lançaria a vida monástica.

Fócio é nomeado Patriar-
ca de Constantinopla e em 
860 envia os dois irmãos em 
missão para evangelização 
na região em torno do Mar 
Morto. Três anos depois, a 
pedido do príncipe Ratislau, 
da grande Morávia (localizada 
na atual República Tcheca) ao 
imperador Miguel III, os dois 
são escolhidos pelo Patriarca 

para a missão, principalmen-
te, por saberem o eslavo. Lá 
fizeram um brilhante trabalho 
de evangelização e o que se 
entende por inculturação da 
fé, levaram e traduziram as 
Sagradas Escrituras e os Li-
vros Litúrgicos para o Eslavo, 
celebravam na língua local, 
alguns historiadores afirmam 
serem eles os criadores da es-
crita chamada “glagolítica”, 
ou seja, criaram um alfabeto 
próprio que se adequava a 
fonética da língua local para 
transmitir a fé ao povo local. 
Além disso, celebravam na-
quela linguagem.  Nesse sen-
tido, foram acusados por tal 
prática e denunciados a Roma. 
Em 867 são convocados pelo 
papa Nicolau (820-867) para 
explicar a atividade pastoral. 
Mas, em 869 os livros litúrgicos 
são aceitos pelo papa Adriano 
II (792-872) e depositados na 
Igreja Santa Maria ad Prae-
sepe, hoje conhecida como 
Santa Maria Maior.

Nesse mesmo ano Cirilo 
morre em Roma, mas antes 
de sua partida emite seus 
votos religiosos e endossa o 
hábito monástico. Suas últimas 
palavras foram destinadas 
a seu irmão: “Meu irmão, 
nós partilhávamos a mesma 
sorte, premindo o arado pelo 
mesmo sulco; eu agora vou 
cair no campo, ao terminar 
a minha jornada. Sei bem 
que tu amas muito a tua 
Montanha; mas vê lá, não 
abandones a tua atividade 
de ensino para voltar à 
Montanha. Na verdade, onde 
poderias tu alcançar melhor 
a tua salvação?”

Seguindo a vontade do ir-
mão, Metódio dedica-se ao 
estudo e aprimora a língua 
“glagolítica”, a qual muda o 
nome para “cirílica” em home-
nagem ao irmão. Foi sagrado 
bispo e depois arcebispo sobre 
toda a Morávia. No entanto, foi 
acusado de ocupar a jurisdição 
de outra diocese, que lhe acar-
retou dois anos de prisão, sendo 
liberto dois anos após pelo papa 
João VIII. Esse mesmo papa, 
publicou a bula Industrie tue, a 
qual restituía o reconhecimento 
dado pelo seu antecessor Adria-
no II a liturgia eslava. Metódio 
morre em 844 na Bulgária.

O Papa São João Paulo II 
em 31 de dezembro de 1980, 
os proclamou copadroeiros da 
Europa juntamente com São 
Bento. São celebrados no dia 
14 de fevereiro, data do nas-
cimento de Cirilo.

Referência: COUTINHO. E. 
São Cirilo e São Metódio.

Disponível em: https://www.
arautos.org/secoes/artigos/

doutrina/santos/sao-cirilo-e-
sao-metodio-2-143623.

Fonte da imagem: Disponí-
vel em: <https://paroquiade-

saojudastadeu.org.br/sao-cirilo
-e-sao-metodio-5/>

Pe. RONALDO FERNAN-
DES VIEIRA

Vigário Paróquia Nossa 
Senhora da Penha
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PARA O DIA MUNDIAL DO DOENTE 2022

a força dum pai e com a ternura 
duma mãe, sempre desejoso de 
nos dar vida nova no Espírito Santo.

2. Jesus, misericórdia do Pai: 
Suprema testemunha do amor 
misericordioso do Pai para com os 
enfermos é o seu Filho unigênito. 
Quantas vezes os Evangelhos nos 
narram os encontros de Jesus com 
pessoas que sofriam de várias 
doenças! Ele “começou a percor-
rer toda a Galileia, ensinando 
nas sinagogas, proclamando o 
Evangelho do Reino e curando 
entre o povo todas as doenças e 
enfermidades” (Mt 4, 23). Pode-
mos perguntar-nos: Por que esta 
atenção particular de Jesus para 
com os doentes, a ponto da mes-
ma se tornar também a atividade 
principal na missão dos apóstolos, 
enviados pelo Mestre a anunciar 
o Evangelho e curar os enfermos 
(cf. Lc 9, 2)?

Um pensador do século XX su-
gere-nos uma razão: “A dor isola 
duma forma absoluta e é deste 
isolamento absoluto que nasce 
o apelo ao outro, a invocação 
ao outro”. Quando uma pessoa 
experimenta na própria carne 
fragilidade e sofrimento por causa 
da doença, também o seu coração 
se sente acabrunhado, cresce o 
medo, multiplicam-se as dúvidas, 
torna-se mais evidente a questão 
sobre o sentido de tudo o que está 
a acontecer. A propósito, como 
não recordar os numerosos enfer-
mos que, durante este tempo de 
pandemia, viveram a última parte 
da sua existência na solidão duma 
unidade de terapia intensiva, cer-
tamente cuidados por generosos 
profissionais de saúde, mas longe 
dos afetos mais queridos e das 
pessoas mais importantes da sua 
vida terrena? Daqui vemos a im-
portância de se ter ao lado teste-
munhas da caridade de Deus, que 
a exemplo de Jesus, misericórdia 
do Pai, derramem sobre as feridas 
dos enfermos o óleo da consolação 
e o vinho da esperança.

3. Tocar a carne sofredora 
de Cristo: O convite de Jesus a 
ser misericordiosos como o Pai 
adquire um significado particular 
para os profissionais de saúde. 
Penso nos médicos, enfermeiros, 
técnicos de laboratório, auxiliares 
e cuidadores dos enfermos, bem 
como nos numerosos voluntários 
que doam tempo precioso a quem 

sofre. Queridos profissionais da 
saúde, o vosso serviço junto dos 
doentes, realizado com amor e 
competência, ultrapassa os limi-
tes da profissão para se tornar 
uma missão. As vossas mãos que 
tocam a carne sofredora de Cristo 
podem ser sinal das mãos mise-
ricordiosas do Pai. Permanecei 
cientes da grande dignidade da 
vossa profissão e também da res-
ponsabilidade que ela acarreta.

Bendizemos o Senhor pelos 
progressos que a ciência médica 
realizou, sobretudo nestes últimos 
tempos; as novas tecnologias 
permitiram dispor de vias tera-
pêuticas de grande utilidade para 
os doentes; a pesquisa continua a 
dar a sua valiosa contribuição para 
derrotar velhas e novas patolo-
gias; a medicina de reabilitação 
desenvolveu notavelmente os seus 
conhecimentos e competências. 
Tudo isso, porém, não deve jamais 
fazer esquecer a singularidade de 
cada doente, com a sua dignidade 
e as suas fragilidades. O doente é 
sempre mais importante do que a 
sua doença, e por isso qualquer 
abordagem terapêutica não pode 
prescindir da escuta do paciente, 
da sua história, das suas ansie-
dades, dos seus medos. Mesmo 
quando não se pode curar, sempre 
é possível tratar, consolar e fazer 
sentir à pessoa uma proximidade 
que demonstre mais interesse por 
ela do que pela sua patologia. 
Espero, pois, que os percursos de 
formação dos operadores da saúde 
sejam capazes de habilitá-los para 
a escuta e a dimensão relacional.

4. Os lugares de tratamento, 
casas de misericórdia: O Dia Mun-
dial do Doente é ocasião propícia 
também para determos a nossa 
atenção nos lugares de tratamen-
to. A misericórdia para com os en-
fermos levou a comunidade cristã 
a abrir, no decorrer dos séculos, 
inúmeras “estalagens do bom 
samaritano” (cf. Lc 10, 34), onde 
pudessem ser acolhidos e tratados 
doentes de todo o género, sobre-
tudo aqueles que, por indigência, 
pela exclusão social ou pelas difi-
culdades no tratamento de algu-
mas patologias, não encontravam 
resposta ao seu pedido de saúde. 
Em tais situações, são sobretudo 
as crianças, os idosos e as pessoas 
mais fragilizadas que pagam o 
preço mais alto. Misericordiosos 

como o Pai, muitos 
missionários acom-
panharam o anúncio 
do Evangelho com a 
construção de hos-
pitais, dispensários 
e lugares de trata-
mento. São obras 
preciosas, através 
das quais se concre-
tizou a caridade cristã e se tornou 
mais credível o amor de Cristo, 
testemunhado pelos seus discípulos. 
Penso sobretudo nas populações das 
zonas mais pobres da Terra, onde 
por vezes é necessário percorrer 
longas distâncias para encontrar 
centros de tratamento que, embora 
com recursos limitados, oferecem 
tudo o que têm disponível. Ainda 
há um longo caminho a percorrer e, 
em alguns países, receber adequa-
dos tratamentos continua a ser um 
luxo. Testemunha-o, por exemplo, a 
escassa disponibilidade, nos países 
mais pobres, de vacinas contra a 
covid-19 e ainda mais a falta de 
tratamentos para patologias que 
requerem medicamentos muito 
mais simples.

Neste contexto, desejo rea-
firmar a importância das institui-
ções sanitárias católicas: são um 
tesouro precioso que deve ser 
preservado e sustentado; a sua 
presença caracterizou a história 
da Igreja pela sua proximidade 
aos doentes mais pobres e às si-
tuações mais esquecidas. Quantos 
fundadores de famílias religiosas 
souberam ouvir o clamor de ir-
mãos e irmãs privados de acesso 
aos tratamentos ou mal aten-
didos, prodigalizando-se ao seu 
serviço! Ainda hoje, mesmo nos 
países mais desenvolvidos, a sua 
presença é uma bênção, porque, 
além de cuidar do corpo com 
toda a competência necessária, 
sempre podem oferecer também 
aquela caridade cujo centro da 
atenção são os doentes e os seus 
familiares. Numa época em que 
se difundiu a cultura do descarte 
e nem sempre se reconhece a 
vida como digna de ser acolhida 
e vivida, estas estruturas, como 
casas da misericórdia, podem ser 
exemplares na salvaguarda e no 
cuidado de cada existência, mes-
mo a mais frágil, desde o próprio 
início até ao seu termo natural.

5. A misericórdia pastoral: 
presença e proximidade: No ca-

minho feito ao longo destes trinta 
anos, a própria PASTORAL DA SAÚDE 
viu o seu serviço ser cada vez mais 
reconhecido como indispensável. 
Na verdade, se a pior discriminação 
sofrida pelos pobres – e os doentes 
são pobres de saúde – é a falta dos 
cuidados espirituais, não podemos 
exonerar-nos de lhes oferecer a 
proximidade de Deus, a sua bênção, 
a sua Palavra, a celebração dos 
Sacramentos e a proposta de um 
caminho de crescimento e amadu-
recimento na fé [6]. A propósito, 
gostaria de lembrar que a proximi-
dade aos enfermos e o seu cuidado 
pastoral não competem apenas a 
alguns ministros especificamente 
deputados para o efeito; visitar os 
enfermos é um convite feito por 
Cristo a todos os seus discípulos. 
Quantos doentes e quantas pessoas 
idosas há que vivem em casa e es-
peram por uma visita! O ministério 
da consolação é tarefa de todo o 
batizado, recordando-se das pa-
lavras de Jesus: “Estive doente e 
visitastes-Me” (Mt 25, 36).

Queridos irmãos e irmãs, à 
intercessão de Maria, Saúde dos 
Enfermos, confio todos os do-
entes e as suas famílias. Unidos 
a Cristo, que carrega sobre Si o 
sofrimento do mundo, possam 
encontrar sentido, consolação 
e confiança. Rezo por todos os 
profissionais de saúde para que, 
ricos em misericórdia, ofereçam 
aos pacientes, juntamente com 
os tratamentos devidos, a sua 
proximidade fraterna.

De coração, a todos concedo 
a Bênção Apostólica.

REFERÊNCIA: https://
www.acidigital.com/noticias/
mensagem-do-papa-francisco

-para-o-dia-mundial-do-doen-
te-2022-58471

Roma, São João de Latrão, 
na Memória de Nossa Senhora 
de Loreto, 10 de dezembro de 

2021.
FRANCISCO

A Santa Sé publicou a Men-
sagem do papa Francisco para o 
XXX Dia Mundial do Doente, que 
acontecerá em 11 de fevereiro de 
2022, memória litúrgica de Nossa 
Senhora de Lourdes, com o tema: 
“Sede misericordiosos como o 
vosso Pai é misericordioso” (Lc 
6, 36). Colocar-se ao lado de quem 
sofre num caminho de caridade.

Queridos irmãos e irmãs!
Há trinta anos, São João Paulo 

II instituiu o Dia Mundial do Doente 
para sensibilizar o povo de Deus, 
as instituições sanitárias católicas 
e a sociedade civil para a solici-
tude com os enfermos e quantos 
cuidam deles.

Agradecemos ao Senhor o 
caminho feito durante estes anos 
nas Igrejas particulares de todo o 
mundo. Já se deram muitos passos 
em frente, mas há ainda um longo 
caminho a percorrer para garantir 
a todos os doentes, mesmo nos lu-
gares e situações de maior pobreza 
e marginalização, os cuidados de 
saúde, de que necessitam, e tam-
bém o devido acompanhamento 
pastoral para conseguirem viver o 
período da doença unidos a Cristo 
crucificado e ressuscitado. Que o 
XXX Dia Mundial do Doente – por 
causa da pandemia, a sua cele-
bração culminante não poderá 
ter lugar em Arequipa, no Peru, 
mas vai realizar-se na Basílica 
de São Pedro, no Vaticano – nos 
ajude a crescer na proximidade e 
no serviço às pessoas enfermas e 
às suas famílias.

1. Misericordiosos como o 
Pai: O tema escolhido para este 
trigésimo Dia Mundial – “Sede 
misericordiosos como o vosso 
Pai é misericordioso” (Lc 6, 
36) – faz-nos, antes de mais nada, 
voltar o olhar para Deus, “rico 
em misericórdia” (Ef 2, 4), que 
olha sempre para os seus filhos 
com amor de pai, mesmo quando 
se afastam d’Ele. Com efeito, a 
misericórdia é, por excelência, 
o nome de Deus, que expressa a 
sua natureza não como um senti-
mento ocasional, mas como força 
presente em tudo o que Ele faz. 
É conjuntamente força e ternura. 
Por isso podemos dizer, cheios de 
maravilha e gratidão, que a mise-
ricórdia de Deus tem nela mesma 
tanto a dimensão da paternidade 
como a da maternidade (cf. Is 49, 
15), porque Ele cuida de nós com 
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QUEM ME DERA QUE MEU POVO ME ESCUTASSE! QUE ISRAEL ANDASSE SEMPRE EM MEUS CAMINHOS! SEUS INIMIGOS, SEM DEMORA, 
HUMILHARIA E VOLTARIA MINHA MÃO CONTRA O OPRESSOR. (SL 80)

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



O SANTUÁRIO DA PENHAFEVEREIRO DE 202212
FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO 

23 de fevereiro - SÃO POLICARPO
Bispo de Esmirna - Mártir e Padre Apostólico

05 de FEVEREIRO 
Dia de SANTA ÁGUEDA 

O conhecimento da econo-
mia de nossa salvação, veio 
pela tradição apostólica que 
chegou a nós pelos evangelhos. 
Primeiro pregaram, e depois 
transmitiram através das es-
crituras por vontade de Deus, 
sendo para nós fundamento e 
coluna de nossa fé, manifesta-
da ao mundo inteiro, em toda 
Igreja e por todos que querem 
saber da verdade. Os bem- 
aventurados apóstolos depois 
de fundarem e edificarem as 
Igrejas transmitiram ao governo 
episcopal a Igreja (1Tm 3,1-7). 
Cuja ordem e sucessão a tradi-
ção apostólica foi conservada e 
transmitida até agora.

Lembremos de Policarpo, 
discípulo de João, homem que 
foi instruído pelos apóstolos e 
bem relacionado com muitos 
que viram a Cristo, e que se-
gundo Tertuliano foi nomeado 
Bispo para a Igreja de Esmirna 
na Asia pelas mãos do próprio 
apóstolo João. Irineu fala de 
Policarpo, como ele se dirigia 
a multidão, como contava seu 
trato com João e com os demais 
que viram o Senhor, recordando 
as palavras deles sobre Jesus 
seus milagres e sua doutrina. 
Seus relatos sempre estavam 
de acordo com as escrituras 
sempre ensinando o que tinha 
aprendido dos apóstolos, e o 

que a Igreja transmite e sua 
verdadeira doutrina.       

Seu martírio se inicia com 
sua saída da cidade, e se refu-
giando em um sítio, três dias 
antes, quando de suas orações, 
à noite teve uma visão em que 
seu travesseiro sob sua cabeça 
de repente foi consumido pelo 
fogo. Traído por seu escravo foi 
localizado e preso. Conduzido 
ao governador, este insistiu a 
Policarpo a renunciar a Cristo 
“Jura pela sorte de Cezar”, 
persistindo, “Jura, e te solto. 
Insulta a Cristo”. Policarpo 
responde: “Oitenta e seis anos 
o tenho servido, e Ele nunca 
me fez nenhum mal; e como 

posso agora blasfemar meu 
Rei que me salvou”. (HE – 
2019 -livro 4 cap. XV – p137) 
- Policarpo assim confessa que 
é cristão. Isto proclamado os 
habitantes de Esmirna, pre-
sente no anfiteatro gritaram 
“Estes é o mestre da Asia, 
o pai dos Cristãos, o des-
truidor de nossos deuses, 
deve ser queimado vivo”. 
Assim, Policarpo de vida longa 
e muito velho após uma vida 
gloriosa aos 86 anos, em 23 de 
fevereiro de 155 em razão das 
maiores perseguições iniciadas 
na Asia encerra sua vida mar-
tirizado, morto pela espada e 
queimado.
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Oração
Ó gloriosa virgem, e mártir, Santa 
Águeda, 
que para não trair a fé em Jesus Cristo 
preferiste ter os seios arrancados no 
martírio
 e miraculosamente curados na prisão, 
olha por tuas filhas que, cheias de con-
fiança, se dirigem a ti.
Tu que soubeste conservar-te íntegra di 
ante de Deus, 
liberta-nos da tentação de trocar nossa 
fé por valores passageiros 
que nos afastam de Deus. Jovem que foste, 
livra nossos jovens das drogas, do con-
sumismo, 
da prostituição e de todo tipo de ex-
ploração.
E como disseste ao teu torturador: 
“Não te envergonhas de mutilar na 
mulher o que tua mãe te deu para dele 
tirares o alimento?”, 
livra-nos de todos os males da mama 
para que, 
a cada dia, vivendo como verdadeiras 
cristãs, possamos dizer contigo: 
“Tenho na minha alma os seios ínte-
gros, com os quais nutro todos os meus 
sentidos
 que desde a infância consagrei a Cristo 
Jesus”. Amém.
Reze um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e um 
Glória ao Pai
Santa Águeda, rogai por nós! 
Ajude-nos a sermos fiéis a Cristo e co-
rajosos 
nas nossas batalhas diárias contra as 
tentações deste mundo.

Águeda nasceu no ano de 
235, entre Catânia e Palermo, na 
Sicília, sul da Itália, no seio de 
uma família nobre e rica. Ainda 
jovem, sentiu um ardente dese-
jo de consagrar-se a Deus. Seu 
desejo foi realizado e a jovem 
Águeda foi consagrada e passou 
a usar o véu vermelho que as vir-
gens usavam e vivia dedicada ao 
serviço da comunidade cristã. No 
ano 250 um edital do imperador 
Décio desencadeou uma terrível 
perseguição aos cristãos e na 
Catânia, a ordem foi duramente 
aplicada pelo impiedoso senador 
Quinciano, que tinha interesse 
em casar se com a jovem Águeda. 

Como seu pedido de casamen-
to foi negado pela jovem, Quin-
ciano resolveu entregar a jovem 
a uma prostituta da cidade para 
corromper sua virgindade e apre-
sentá-las às artimanhas amorosas. 
Como Águeda se manteve fiel 
a Jesus Cristo, foi devolvida ao 
senador que decidiu submetê-la 
a um processo acusada pelo cri-
me de pertencer a religião cristã 
perante o tribunal. Foram várias 
as tentativas do tribunal para 
que Águeda renunciasse a Cristo, 
o que não aconteceu, pois jovem 
se declarava serva de Cristo. As 
palavras proferidas por Santa 
Águeda diante das acusações do 
tribunal: “A servidão de Cristo é 
liberdade e está acima de todas 
as riquezas dos reis”, deram 
início ao martírio da Santa. Em 
resposta, bofetadas tão barbara-

mente aplicadas em seu rosto lhe 
causaram hemorragia nasal. 

Com esta e outras brutalida-
des sofridas Águeda foi levada ao 
cárcere sob a promessa de tortu-
ras maiores e mais severas se não 
abandonasse a religião de Jesus 
Cristo. Como ela se manteve fiel 
a sua fé em Cristo no dia seguinte 
o juiz ordenou que a jovem fosse 
amarrada esticada, teve o corpo 
todo queimado com chapas de 
cobre em brasa, e os seios feridos 
com alicates de ferro e depois cor-
tados. Mesmo após tamanha cruel-
dade Águeda foi levada de volta ao 
cárcere, sem qualquer curativo ou 
tratamento, ficando entregue às 
suas dores e sofrimentos. Durante 
a noite a jovem teve uma visão, um 
ancião que dizia ter sido enviado 
por Jesus Cristo para lhe dar alívio 
e cura, a elogiou por sua firmeza 
e a animou a continuar valente 
no caminho da vitória. Quando a 
visão desapareceu Águeda se viu 
completamente curada e cheia 
de gratidão louvou a Deus cantan-
do. Quando os guardas abriram a 
porta e a viram curada de todas as 
enfermidades, fugiram cheios de 
medo. Quando as outras mulheres 
da prisão a aconselharam fugir, 
Águeda disse: “Deus me livre de 
abandonar a arena antes de ter 
segura em minha mão a palma 
da vitória”.

Após alguns dias ela foi apre-
sentada novamente ao juiz, que 
ficou admirado pelo seu completo 
restabelecimento, Águeda lhe 

disse: “Vê e 
reconhece a 
onipotência 
de  Deus,  a 
quem adoro. 
Foi ele quem 
me curou as 
feridas e me 
restituiu os 
seios. Como 
podes, pois exigir de mim que o abandone? Não po-
derá haver tortura, por mais cruel que seja, que me 
faça separar-me do meu Deus”. Como ela permaneceu 
firme na sua decisão o juiz ordenou que a jovem fosse 
arrastada sobre cacos de vidro e brasas. Após mais essa 
tortura os guardas a levaram de volta ao cárcere com cui-
dado para mantê-la viva, chegando lá elevou uma prece 
a Deus dizendo: ‘‘Senhor, que me criastes e me prote-
gestes, desde a minha infância; na minha juventude, 
me fizestes agir com coragem; que me libertastes dos 
prazeres mundanos; que preservastes meu corpo da 
contaminação; que me fizestes vencer os tormentos 
do algoz, dos ferros, do fogo e das correntes; que me 
destes, entre os tormentos, a virtude da paciência, 
vos peço, agora, acolher o meu espírito, por que já 
é hora que eu deixe este mundo, segundo a vossa 
vontade, para gozar da vossa misericórdia’’. No exato 
momento da oração um terremoto sacudiu a prisão e ela 
então veio a falecer, era dia 05 de fevereiro do ano de 
251. A Santa Águeda são atribuídos os milagres da cura 
da mãe de Santa Luzia e da interrupção da erupção do 
vulcão Edna, no primeiro aniversário de morte da Santa.

Santa Águeda é Protetora das mulheres que so-
frem com câncer de mama!

Padroeira da Catania! e Invocada contra os perigos 
dos incêndios e terremotos!

Fontes: http://santossanctorum.blogspot.com; ht-
tps://www.vaticannews.va/pt/santo-do-dia

LYSANDRA PRISCILA FERREIRA
Pastoral da Catequese - Catequista
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SUBAM ATÉ VÓS, Ó DEUS, NOSSA SÚPLICA E NOSSO LOUVOR, POIS NOS DESTES VOSSO FILHO AMADO, QUE VEIO PARA NOS SALVAR,
 E CONVOSCO VIVE E REINA PELOS SÉCULOS SEM-FIM. (ORAçÃO 02/02/21)
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A EXEMPLO DE SANTA BAKHITA A METRÓPOLE 
DA DESIGUALDADE PODE SER MAIS SOLIDÁRIA

Santa Josefina Bakhita foi 
uma mulher negra nascida em 
1869, no Sudão, um dos países 
mais pobres de África. Seu nome 
“Bakhita”, que significa “afor-
tunada”, não é o nome que ela 
recebeu de seus pais sudaneses, 
mas sim o que recebeu dos que a 
sequestraram e a escravizaram, 
quando ainda era apenas uma 
criança. As violências e traumas 
de ter sido raptada e feita es-
crava foram tão profundas em 
sua alma, que ela esqueceu seu 
próprio nome. A menina negra 
africana experimentou a humi-
lhação e todo tipo de sofrimento 
tanto físico quanto moral que 
acompanhavam os escravizados 
da época. Sabe-se por fontes 
históricas que depois de um bom 
tempo permanecendo sequestra-
da na capital do Sudão, Bakhita, 
ainda criança, foi vendida para 
um cônsul italiano. Aquele a le-
vou para a Itália. Toda a viagem 
fora acompanhada por um casal 
de amigos. No trajeto, ele per-
cebeu que a esposa de seu amigo 
gostou muito da menina. Por isso, 
entregou Bakhita sem hesitar 
ao casal. A mulher, querendo 
assumir o papel de “mãe” de 
Bakhita morava em Veneza e até 
onde é sabido tratava a criança 
com afeto. Algum tempo depois, 
nasceu uma filha do mencionado 
casal. Bakhita passou, então, a 
ser a babá da recém-nascida. 
A nova “família” de Bakhita 
tinha negócios em África. A um 
dado momento, esses negócios 
exigiram que o casal voltasse ao 
Continente. Eles até pensaram 
em levar as duas meninas, mas 
foram aconselhados a deixá-las 
na Itália, sob os cuidados das 
irmãs da congregação de Santa 
Madalena de Canossa, em Vene-
za. Ali, vivendo com as religiosas, 
Bakhita, recebeu a mensagem 
do Evangelho e conheceu Jesus. 
A jovem foi batizada aos vinte e 
um anos, em 1890. Na ocasião, 
recebeu o nome de Josefina em 
homenagem a São José. Tempos 
mais tarde o casal retornou da 
África e se dirigiu ao encontro 
das duas jovens. Para surpresa de 
todos, Bakhita pediu para perma-

necer no lugar e manifestou sua 
vontade em se tornar uma consa-
grada canossiana. Queria servir a 
Deus como as irmãs de convento, 
depois de “tantas provas de 
amor recebidas”, dizia ela. 
Seus responsáveis concordaram e 
ela seguiu como desejou. Então, 
quando teve certeza do chama-
do, assumiu a vida religiosa. Em 
1896, a jovem Josefina professou 
seus votos, consagrando-se para 
sempre ao Senhor, a quem cha-
mava carinhosamente de “meu 
Patrão”. Como religiosa consa-
grada, Bakhita assumia tarefas 
simples de limpeza, organização 
dos espaços, portaria. Embora 
trabalhando em funções secun-
dárias no convento para não 
ser evidenciada por ser negra, 
a Santa se mostrava agraciada 
e realizava cada serviço com 
dedicação, muito amor e alegria, 
dizia ela às religiosas: “Sede 
boas, amem a Deus, rezai por 
aqueles que não O conhecem. 
Se soubésseis que grande graça 
é conhecer a Deus!”. Além da 
simplicidade e humildade, o seu 
sorriso constante conquistava o 
coração de todo tipo de gente 
que a conhecia.

Mas Bakhita não foi apenas 
uma mulher negra de sorriso 
largo, como alguns tentavam a 
definir, deve ser compreendida 
como a irmã dedicada aos mais 
pobres, da acolhida fraterna, do 
bem e da caridade a todos, sem 
distinção de pessoas. Ao final 
de sua vida e já idosa, Santa 
Josefina Bakhita reviveu em suas 
memórias os traumas advindos 
dos horrores da escravidão, que 
marcaram seu inconsciente. Se-
gundo seu próprio testemunho, 
foi Nossa Senhora quem a liber-
tou desses sofrimentos. Assim, a 
lembrança da escravidão não lhe 
fazia mais sofrer. Santa Bakhita 
morreu em Vêneto, Itália, lon-
ge de sua terra natal em 8 de 
fevereiro de 1947, aos 78 anos, 
sem nunca mais ter retornado 
aos seus. 

Santa Josefina Bakhita é 
mulher que exemplifica a dor 
dos excluídos, dos exilados, 
dos que sofrem em terras ou 

cidades desconhecidas, dos que 
choram e não são ouvidos pelos 
os seus. Foi forte se agarrando 
a Cristo. Soube fazer de sua dor 
um caminho para a verdadeira 
liberdade, a que somente o ape-
go aos ensinamentos de Jesus 
pode ofertar. Mas nada foi fácil 
para ela. Seguia sendo lembra-
da que não pertencia àquele 
lugar, àquele povo e cultura. 
Era apelidada de “irmã pre-
ta”, dizem que com carinho, 
mas também não podemos 
deixar de entender que tal 
alcunha destacava sua diferen-
ça entre as demais religiosas 
conhecidas. Ser chamada de 
“diferente” não foi problema 
para a Santa, mas a dor da 
indiferença que sentiu quando 
criança a partir da humilhação, 
o sofrimento da escravidão e os 
olhares a ela direcionados nos 
lugares que passou ao longo 
de toda uma vida longe de sua 
família, mesmo dentro da Igre-
ja, certamente foram chagas 
abertas que teve de suportar 
em silêncio.

Indiferenças, explorações, 
preconceitos, abusos, continuam 
a serem formas de opressão em 
várias partes do mundo. Hoje, 
em diversos lugares, persistem 
em existir modernas formas de 
escravidão, crimes hediondos 
contra a humanidade. Do tráfico 
humano à crise (i)migratória, 
passando pelo aumento de fa-
mílias vivendo abandonadas à 
própria sorte em situação de vul-
nerabilidade social nas ruas das 
grandes cidades. O sofrimento 
de estar longe de casa, dos seus, 
sem saber por quais caminhos 
a vida te levará a um amanhã 
ou pior, se haverá um amanhã, 
foram violências que Josefina 
Bakhita experimentou em sua 
carne e por isso é lembrada como 
a padroeira das vítimas do tráfico 
humano. Disse o Papa Francisco 
em uma de suas audiências por 
ocasião da memória litúrgica de 
Santa Bakhita, em 2019: “Ela 
conheceu através de sua do-
lorosa experiência pessoal a 
realidade da escravidão e a 
suas consequências violentas 

e humilhantes. E mesmo assim, 
por graça de Deus, ela chegou 
a conhecer a verdadeira liber-
dade e a verdadeira alegria”.

Olhar a trajetória de Josefina 
Bakhita deve ser para nós uma 
oportunidade para aprender-
mos como agir no amor, doar 
amor, praticar em tudo o amor 
mesmo nos dramas pessoais que 
vivemos. A exemplo de Santa 
Bakhita não podemos nos fechar 
em nossas dores particulares. 
É possível e devemos viver em 
abertura aos que mais necessi-
tam. Sempre teremos algo para 
dar a quem tem menos que nós. 
Servir com ternura e compaixão 
é remédio para alma tanto de 
quem recebe como de quem 
pratica a caridade. Destacou o 
Pontífice em sua reflexão: “Ela 
nos ensina como nos dedicar 
aos pobres com ternura, deli-
cadeza e compaixão.”

Recentemente um novo Cen-
so da População de rua de São 
Paulo foi divulgado apontando 
o número de pessoas abandona-
das pelas ruas da capital que já 
ultrapassa 32 mil e que o perfil 
majoritário delas é de homens 
com idade média de 41 anos, 
sendo quase 71% deles pretos 
ou pardos. A cidade mais rica do 
país é também a mais desigual. 
Conforme mostrado, o número 
de pessoas vivendo nas ruas da 
cidade cresceu mais de 31% em 
relação a 2019, quando a soma 
de moradores em situação de rua 
era de 24,3 mil. O contingente 
total da população de rua da 
cidade é maior que a população 
de 69,6% dos municípios do 
próprio estado de São Paulo. Da 
soma entre os que vivem nessa 
situação, 39,2% das pessoas são 
naturais da própria cidade de 
São Paulo, 19,86% são de outras 
cidades do estado de São Paulo 
e 40,94% são naturais de outros 
estados do Brasil. Como podemos 
falar em democracia, desenvolvi-
mento econômico, PIB e justiça 
se a realidade de abandono hu-
mano só cresce? Não pode haver 
democracia verdadeira com 
fome nem desenvolvimento 
com miséria, tampouco justiça 

com desigualdade. 
Que possamos aprender 

com a história de vida de Santa 
Josefina Bakhita a fazer o bem 
servindo a quem mais precisar, 
temos irmãs e irmãos aos mi-
lhares desamparados em ruas 
e praças, becos e buracos, ma-
locas, prédios abandonados e 
sob viadutos, exilados, vítimas 
da fome, da violência e do de-
semprego para servi-los como 
serviríamos ao Cristo sofredor 
e libertador de toda opressão 
se nos procurasse. Ou não “O” 
serviríamos se acaso viesse ao 
nosso encontro pedindo nossa 
ajuda? Que nossa cidade, se-
guindo o grandioso e humilde 
exemplo de Santa Bakhita, 
deixe de ser a metrópole da 
desigualdade e se descubra 
mais solidária e fraterna!

Referências: 
https://pastoralafrobrasilei-

ra.com.br/s-josefina-bakhita/
https://www.vaticannews.

va/pt/papa/news/2019-02/
papa-francisco-discurso-santa
-bakhita-fundacao-galilei.html

https://g1.globo.com/sp/
sao-paulo/noticia/2022/01/24/
moradores-de-rua-de-sao-pau-
lo-tem-idade-media-de-417-a-
nos-e-708percent-sao-pretos-ou
-pardos-diz-censo-da-prefeitura-
mooca-e-se-concentram-maio-
ria-dos-sem-teto.ghtml

Imagem ilustrativa: https://
pastoralafrobrasileira.com.br/s-
josefina-bakhita

ÉDER SOARES SÁ BRITTO
Membro da Pastoral Afro 
Pérola Negra/Mestre em 

Educação
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SANTIFICAI, Ó DEUS, COM A VOSSA BÊNçÃO, AS NOSSAS OFERENDAS E ACENDEI EM NÓS O FOGO DO VOSSO AMOR, QUE
 LEVOU SÃO BRÁS A VENCER OS TORMENTOS DO MARTÍRIO. (OFERTÓRIO 03/02/20) 
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PARA VOCÊ LEMBRAR!
MISSAS NA BASÍLICA DE NOSSA 
SENHORA DA PENHA:
2ª feira às 15h00 | 4ª feira às 15h00
6ª feira às 15h00
DOMINGO às 7h30, 10h30 h e 19h00.
MISSA DO DIA 08: 
Missas de N. Sra. da Penha na Basílica às 
7h30; 15h e 19h30 (quando cai de 2ª a Sábado 
/aos Domingos nos horários normais)

MISSAS NA COMUNIDADE NOSSA 
SENHORA DE FÁTIMA:
Todos os Domingos às 9h00.
Todos os dias 13 do mês às 20h00 
(exceto no domingo)
MISSAS NO SANTUÁRIO EUCARÍSTICO:
3ª a 6ª feira às 7h15 e 17h00.
Sábado às 7h15 h e 16h00. DOMINGO às 9h30

BATIZADOS e CASAMENTOS: 
Marcar de 2ª à 6ª feira das 8h30 às 11h30 e das 14h00 h às 17h00 e Sábado das 8h30 
às 11h30 e das 14h00 às 15h30 na secretaria da Basílica.

CONFISSÕES INDIVIDUAIS
SANTUÁRIO EUCARÍSTICO DIOCESANO:

Terça à Sexta: das 09:00 h às 11:00 h e das 15:00 h às 16:00 h
Sábado: das 09:00 h às 11:00 h.

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

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

convenientes).

CAMPANHA DOS 
ALIMENTOS PARA AS

FAMÍLIAS CARENTES:
Trazer como ofertório 

nas missas do dia 08 de 
cada mês, na Basílica.

SECRETARIA DA BASÍLICA
Segunda à Sexta-Feira das 08:30 h às 12:00 h e das 14:00 às 17:30 h

Sábado das 08:30 h às 12:00 h e das 14:00 às 16:00h. A secretaria está fechada aos 
Domingos e Feriados | Fone: 2295-4462 / Whatsapp:      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 11h30 e das 14h00 

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

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

eira da cidade de São Paulo, ou do saudoso PADRE CARLINHOS, envie seu depoimento e 
contato para a Pastoral da Comunicação. Seu testemunho é importante para tornar cada 
vez mais conhecida a intercessão poderosa de nossa Mãe, sempre atenta aos seus filhos!

Pastoral da Comunicação – PasCom

COLABORE COM AS OBRAS SOCIAIS DE NOSSA COMUNIDADE - SASP
Doando alimentos não perecíveis nas missas do dia 08 de cada mês

e também nas missas do 2º domingo de cada mês
Nossa Senhora da Penha, vos abençoe!

AGENDA PAROQUIAL de 
FEVEREIRO e MARÇO

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

02/fev Festa da APRESENTAÇÃO DE JESUS NO TEMPLO  
 (Bênção das Velas) – às 15h00, na Basílica.
05/fev Batizados às 09h00, na Basílica.
08/fev Missas em louvor a NOSSA SENHORA DA PENHA às  
 07h30, 15h00 e 19h30, na Basílica.
10/fev Reunião da PASCOM às 20h00, na Basílica.
11/fev Missa de NOSSA SENHORA DE LOURDES – Dia do  
 Enfermo (Bênção dos doentes) às 15h00, na Basílica.
19/fev Batizados às 09h00, na Basílica.
26/fev Formação para Ministros às 09h30, no Salão Paro 
 quial da Basílica.
02/mar Missa de Cinzas às 08h00, 15h00 e 19h30, na Basílica.
04/mar Exercício da VIA SACRA às 16h00 e 20h00, 
 na Basílica.
05/mar Batizados às 09h00, na Basílica.
06/mar Abertura da CF 2022 às 15h00, na Catedral de São  
 Miguel Paulista.
08/mar Missas em louvor a NOSSA SENHORA DA PENHA às  
 07h30, 15h00 e 19h30, na Basílica.
11/mar issa de aniversário de morte do Padre Carlinhos 
 às 15h00, na Basílica.
11/mar Exercício da VIA SACRA às 16h00 e 20h00, na Basílica.

BAzAR BENEFICENTE 
“NOSSA SENHORA DA PENHA”

LANÇAMENTO DO LIVRO 
“IGREJAS DE SÃO PAULO – ARTE E FÉ”

Já esta funcionando a nova instalação do Bazar Beneficente, 
faça-nos uma visita e ajude as obras sociais de nossa comunidade.

No último dia 28/1, em 
cerimônia realizada no Pa-
teo do Collegio, aconteceu 
o lançamento do livro IGRE-
JAS DE SÃO PAULO – ARTE E 
FÉ, publicado pela Editora 
Unesp, Arte Integrada e 
Edições Loyola. O livro, 
ricamente ilustrado e com 
belíssimo acabamento, foi 
organizado pelo professor 
Percival Tirapeli, da Unesp, 
e pela jornalista Laura Car-
neiro e reúne artigos escri-
tos por 40 pesquisadores 
sobre dezenas de Capelas 
e Igrejas da cidade de São 
Paulo e arredores, desde 
construções coloniais até as 
modernas, além de artigos 
teóricos sobre arte, devo-
ção e preservação. A apre-
sentação é de D. Odilo Pedro 

Scherer, 
c a r d e a l 
arcebispo 
d e  S ã o 
Paulo. Na 
obra, há 
um artigo 
sobre  o 
Santuário 
Eucarístico (Igreja Velha da Penha); 
outro sobre a Igreja de Nossa Se-
nhora do Rosário dos Homens Pretos 
da Penha de França; e um acerca 
da Basílica de Nossa Senhora da 
Penha (este escrito por Leonardo 
Caetano de Almeida, mestrando em 
História da Arte, paroquiano da Ba-
sílica e agente de nossa Pastoral da 
Comunicação). Nesse livro, então, 
ficam perpetuadas para as futuras 
gerações a história e a arte de três 
Igrejas de nossa Paroquia de Nossa 
Senhora da Penha. 


