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Paróquia Nossa Senhora do Brasil
Praça Nossa Senhora do Brasil, s/nº
Jardim Paulista – CEP 01438-060 São Paulo – SP
Telefone: (11) 3082 9786

A Quaresma é um caminho de volta à simplicidade, que pretende arrancar do coração com coragem aquilo que nos 
impede de amar a Deus e ao próximo. Visa a eliminar, por meio da oração, do jejum e da esmola, as três raízes de nosso 
vazio espiritual: a indiferença religiosa, a dependência dos prazeres sensíveis e o apego aos bens materiais.

Trata-se de retirar os espinhos que sufocam a graça de Deus em nós: o desleixo na vida de oração; o apego ao dinhei-
ro e à vaidade; o egoísmo; a busca cega de prazeres; a indiferença para com a família; os hábitos sexuais desordenados; os 
gastos supérfluos; os relacionamentos doentios; o menosprezo pelos pobres... A purificação quaresmal, que deve culmi-
nar numa sincera confissão dos pecados, permite-nos olhar com olhos limpos a Jesus crucificado, não apenas olhar, mas 
segui-Lo! Pois “quem quiser vir após Mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e Me siga” (Mt 16,24). 

Que, pela intercessão da Virgem Maria, nossa Quaresma seja um tempo de verdadeira conversão a Cristo. Nisto 
consiste a verdadeira alegria!
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A oração é a elevação da alma a Deus ou o pedido a 
Deus dos bens convenientes. De onde falamos nós, ao 
rezar? Das alturas de nosso orgulho e vontade própria, 
ou das “profundezas” (Sl 130,1) de um coração humilde e 
contrito? Quem se humilha será exaltado. A humildade é 
o fundamento da oração. “Nem sabemos o que seja con-
veniente pedir” (Rm 8,26). A humildade é a disposição 
para receber gratuitamente o dom da oração; o homem é 
um mendigo de Deus.

O pedido de perdão é o primeiro movimento da ora-
ção de súplica (cf. o publicano: “Tem piedade de mim, 
pecador”: Lc 18,13). É a condição prévia de uma oração 
justa e pura. A humildade confiante nos repõe na luz da comunhão com o Pai e Seu 
Filho, Jesus Cristo, e uns com os outros: “Então tudo o que lhe pedimos recebemos 
Dele” (1 Jo 3,22). O pedido de perdão é a condição prévia da liturgia eucarística, como 
da oração pessoal.

Parágrafos 2559 e 2631

A humildade é outro bom cami-
nho para chegar à paz interior. - Foi 
Ele que o disse: “Aprendei de mim, que 
sou manso e humilde de coração..., e 
encontrareis paz para as vossas almas” 
(Caminho, 607).

“A oração” é a humildade do ho-
mem que reconhece a sua profunda 
miséria e a grandeza de Deus, a quem 
se dirige e adora, de maneira que tudo 
espera Dele e nada de si mesmo. “A fé” 
é a humildade da razão, que renuncia 
ao seu próprio critério e se prostra 
diante dos juízos e da autoridade da 
Igreja. “A obediência” é a humildade 
da vontade, que se sujeita ao querer 
alheio, por Deus. “A castidade” é a hu-
mildade da carne, que se submete ao 
espírito. “A mortificação” exterior é a 
humildade dos sentidos. “A penitên-
cia” é a humildade de todas as paixões, 
imoladas ao Senhor. A humildade é a 
verdade no caminho da luta ascética 
(Sulco, 259).

A humildade, o exame cristão, co-
meça reconhecendo o dom de Deus. 
É algo bem diferente da atitude en-
colhida ante o rumo que tomam os 
acontecimentos da sensação de in-
ferioridade ou desalento perante a 
história. Na vida pessoal, e às vezes 
também na vida das associações ou 
das instituições, pode haver coisas a 
mudar, inclusive muitas; mas a atitude 
com que o cristão deve enfrentar esses 
problemas tem que ser sobretudo a de 
admirar-se ante a magnitude de Deus, 
comparada com a pequenez humana 
(Questões atuais do cristianismo, 72).

“Padre, comentaste-me, eu cometo 
muitos enganos, tenho muitos erros”. 
- Eu sei, respondi-te. Mas Deus Nos-
so Senhor, que também o sabe e conta 
com isso, só te pede a humildade de 
reconhecê-Lo, e a luta por retificar, 
por servi-Lo cada dia melhor, com 
mais vida interior, com uma oração 
contínua, com a piedade e com o em-
prego dos meios adequados para san-
tificares o teu trabalho (Forja, 379).

HUMILDADE FUNDAMENTO DA ORAÇÃO

CATEQUESE

CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA

NAS PALAVRAS DE
JOSEMARÍA ESCRIVÁ

A humildade é tão necessária à 
vida espiritual que Jesus a exige de nós: 
“aprendei de Mim que sou manso e hu-
milde de coração” (Mt 11,29). 

Ser humilde não é ser um coi-
tado ou um medíocre, mas sim 
encarar com realismo e cora-
gem tanto os defeitos como as 
qualidades pessoais. É confes-
sar o nosso paradoxo: misérias, 
pecados e fraquezas; e também a 
graça de Deus, lutas e superações. 
Trata-se de reconhecer o nosso nada sem 
Deus e nossa grandeza quase infinita ao 
lado Dele, pois “trazemos um tesouro em 
vasos de barro” (2 Cor 4,7). Por isso, para 
S. Teresa, “a humildade é a verdade”. 

O homem humilde relativiza a pró-
pria importância. Suas obras são preser-

A VIRTUDE DA HUMILDADE

vadas da vaidade, pois atribui todo bem 
a Deus. Não se incha com os próprios 
acertos e tampouco se deprime com os 
erros. Não se diminui por falsa modéstia, 
mas aceita com mansidão as humilhações 

que outros lhe impõem. É capaz de 
obedecer sem queixas ou amar-
gura, assim como Jesus, que 
“obedeceu até a morte e morte 
de cruz” (Fl 2,8). 

O fruto da humildade é a 
fecundidade espiritual e a paz do 

coração. O Cura d’Ars a comparou à “cor-
rente” de um rosário: sem ela, todas as 
demais virtudes (as “contas”) se perdem. 
Que Maria, cuja humildade encantou ao 
próprio Deus (cf. Lc 1,48), nos ensine a 
verdadeira humildade.

Por Pe. João Bechara Ventura

“O fruto 
da humildade 

é a paz do 
coração”

A HUMILDADE
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APRENDER A SER CRISTÃO
VOZ DA IGREJA

No Batismo recebemos o dom precio-
so da fé, juntamente com a esperança e a 
caridade; mas como é que tantas pessoas fi-
cam apenas com o Batismo e não se tornam 
cristãos na vida? Está claro que a recepção 
do Batismo, por si só, ainda não garante a 
vivência cristã. Ninguém nasce cristão, mas 
aprende-se a ser cristão ao longo da vida.

No conceito comum, muitas vezes,  o 
“ser cristão” consiste no fato de ter sido ba-
tizados; ou nalguma forma de pertença à 
Igreja; talvez, na participação da Missa do-
minical? Na observância de algum 
rito, como fazer o sinal da cruz? 
No fato de evitar algum tipo de 
vício ou pecado? Há em tudo 
isso algo de verdadeiro, mas 
o ser cristão supõe algo mais, 
muito mais! Por isso, se quere-
mos progredir na fé e tornar-nos 
católicos maduros, precisamos considerar 
vários aspectos e implicações da vida cristã.

É difícil resumir num breve artigo todo 
o “aprendizado” da vivência cristã, do qual 
fazem parte o reconhecimento de Deus e 
o encontro com Ele; a “escuta” de Deus, 
que se dá a conhecer e ilumina nossa exis-
tência; a nossa resposta pela profissão de 
fé consciente e pela prática da fé por meio 
da vida moral; o cultivo da comunhão fi-
lial com Deus através da celebração dos 

“mistérios da fé” e da oração; o testemu-
nho cristão através das virtudes cristãs, so-
bretudo do amor fraterno e da retidão de 
vida; o esforço para a transmissão da fé...

É evidente que esse “aprendizado” não 
se refere a um mero exercício intelectual, 
ou a um conhecimento conceitual. Lem-
bremos do que nos ensinou Bento XVI: 
a vida cristã não nasce de um raciocínio 
perfeito, nem de um alto ideal moral, mas 
do encontro com uma pessoa, com Jesus 
Cristo, Filho de Deus Salvador. Não se tra-

ta, pois, de preparar cristãos “diplo-
mados”, mas de formar discípulos 

de Cristo; aliás, este conceito vai 
muito bem para dizer quem o 
cristão deveria ser: um discípu-
lo de Cristo – “discípulo-mis-

sionário”, como nos recomenda 
o Documento de Aparecida.

Todo o esforço de formação cristã, 
fundamentalmente, está voltado ao conhe-
cimento de Cristo Jesus no dom do Espí-
rito Santo e, por meio dele, de Deus Pai; 
a “aprender Deus” por meio de Cristo e a 
aprender dele a viver a nossa relação com 
Deus, com o próximo e com todas as coi-
sas que nos cercam; aprender com Cristo o 
sentido da vida e a orientação que lhe de-
vemos dar. Aprendemos a ser cristãos na 
companhia de Cristo, ouvindo e acolhendo 

sua palavra, olhando para seu exemplo, se-
guindo seus passos, compartilhando seus 
sentimentos... Enfim, trata-se de uma expe-
riência enriquecedora, movida pela fé.

Em nossa Arquidiocese, propomo-
-nos a trabalhar, ao longo de 2014, a 
“iniciação à vida cristã” como “urgência 
pastoral”. Como se aprende a ser cristão? 
Como se ensina a ser cristãos? A quem 
compete fazer isso? Em qual fase da vida 
deve ser iniciado esse processo? Qual é o 
papel dos pais católicos? Da comunidade 
de fé? Dos ministros da Igreja? De cada 
um em particular?

Sobre tudo isso, há muito para se dizer. 
A ação pessoal de cada católico na missão 
de introduzir os irmãos no caminho da fé 
é importante; mas temos a consciência de 
que esta missão compete, por excelência, 
à comunidade eclesial, que acolhe, acom-
panha, ampara e estimula o caminho na 
fé dos seus membros.

Estaremos seguindo a Exortação 
Apostólica Evangelii Gaudium – “A Ale-
gria do Evangelho”, do Papa Francisco, as 
Diretrizes Gerais da CNBB, bem como o 
nosso 11° Plano de Pastoral Arquidiocesa-
no. Que a graça de Deus nos acompanhe!

Por Cardeal Odilo Pedro Scherer
Arcebispo de São Paulo

“Aprendemos 
a ser cristãos na 
companhia de 

Cristo”
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“Por que a mulher não pode receber o sa-
cramento da ordem?” Esta questão, levantada 
no final do século XX, repercute ainda hoje, 
mesmo depois da resposta negativa definitiva 
da Igreja. Afinal, a mulher cresceu tanto no 
seu papel social, na igualdade de direitos com 
os homens, na demonstração da sua capacida-
de em poder administrar grandes empresas, 
de desenvolver projetos de complexidade no 
campo da ciência e tecnologia, de participar 
ativamente das decisões políticas, de controlar 
o próprio corpo, ou seja, não há nenhuma di-
ferença entre homens e mulheres em qualquer 
campo de atuação social. 

Aparentemente, trata-se de uma história de 
conquistas consecutivas que elevaram a mulher 
a uma igualdade sempre reprimida por um “ma-
chismo escravizante” e que, em boa hora, está sen-
do superado em todos os setores. Basta da mulher 
calada, de forno-fogão, lavadeira, doméstica, es-
posa e, além de tudo, mãe de muitos filhos!

“A serpente era o mais astuto de todos os 
animais selvagens que o Senhor Deus tinha 
feito. Ela disse à mulher: ‘É verdade que Deus 
vos disse: Não comais de nenhuma árvore do 
jardim?’(...) De modo algum morrereis. Pelo 
contrário, Deus sabe que, no dia em que co-
merdes da árvore, vossos olhos se abrirão, e 
sereis como Deus, conhecedores do bem e do 
mal. A mulher viu que seria bom comer da ár-
vore, pois era atraente para os olhos e desejá-
vel para obter conhecimento. Colheu o fruto, 
comeu dele e o deu ao marido ao seu lado, que 
também comeu.” (Gênesis 3,[1-6].)

Desde sempre se teve a certeza de que 
quem mantém as rédeas da família é a mulher. 
Interessante toda a questão da civilização “pa-
triarcal”, que apresenta um toque feminino, às 
vezes um tanto oculto, outras, mais escancara-
do; mas sempre a presença feminina esteve pre-
sente na condução da humanidade. Como dizia 
um amigo: “Se quiser ter certeza que o casal irá 
ao convite, assegure-se pelo ‘sim’ da esposa.” 
O século XX foi marcado por uma sequência 
de fatos que levam a uma reflexão mais atenta, 
como o “fruto proibido” novamente foi ofereci-
do. Não se revoltem agora as leitoras, e peço a 
paciência por mais alguns parágrafos.  

Após a Segunda Grande Guerra, quando, 
naturalmente, a mortalidade masculina supe-
rou a feminina, pelos soldados, assim como os 
sequelados, a mulher foi conduzida ao trabalho 
externo. Era necessário reerguer o mundo dian-
te da catástrofe que ceifou a vida de milhões. 
Viúvas se superaram, ultrapassando os limites 
do sacrifício humano como só elas poderiam 

O TRABALHO DA MULHER

fazer, muitas vezes atuando como pai e mãe. 
Esposas, que receberam seus maridos aleijados, 
tiveram que recorrer ao esforço sobre-humano 
para prover a casa e educar os filhos, além dos 
cuidados com o marido. Trabalho impensável 
a ser realizado pelos homens. Foram obrigadas 
a sair do lar, para o sustento da casa. A jornada 
dupla ou tripla se instalou como “normalidade”. 

Apesar dos sacrifícios, se respira uma 
atmosfera de trabalho remunerado, até 
então limitado a poucas. E, assim, 
o trabalho em casa torna-se dife-
rente do emprego, e deixa de ser 
considerado “trabalho”, mas uma 
obrigação que não se reconhece 
(não há salário). No mercado de 
empregos começam a “roubar” postos 
masculinos onde são mais aptas, sem o devi-
do reconhecimento salarial. A perseverança de 
quem conhece mais as corridas de maratona da 
vida do que as provas de cem metros rasos ven-
cidas pelos homens faz com que não desistam, e 
a luta pelos seus direitos é uma realidade social 
jamais pensada há menos de um século. 

O “fruto” é atraente. Comprar sem preci-
sar pedir. Decidir sem precisar de “autoriza-
ção”. Sentir-se dona do próprio negócio é um 
cenário de “felicidade”. Um poder até então 
pouco conhecido e vivenciado, e que cresce 
rapidamente. No entanto, diante das mesmas 
vinte e quatro horas do dia, é preciso escolher.  
Para isto não se pode ter tantos filhos! Isso 
passa a ser uma loucura! Mesmo porque não 
há mais tempo para eles. Trabalha-se fora e 
paga-se para alguém “educar” as crianças. Um 
beijo de boa noite, quando chega tarde do ser-
viço, substitui horas de dedicação diária em 
que permanecia presente nas refeições, nas 
lições da escola, no lazer dos filhos, nos pro-
gramas de TV, nas conversas carinhosas... A 
mulher que opta por se dedicar ao equilíbrio 
familiar, no estafante trabalho de casa, ainda 

PASTORAL DA FAMÍLIA

que amenizado pelo progresso tecnológico, é 
considerada frustrada, incompetente, subMis-
sa e desqualificada para uma “missão maior”. 

Salve o anticoncepcional! Salvador das 
mulheres que agora têm o controle do próprio 
corpo. Filhos? Basta um, ou dois, se escapar por 
descuido! Mas são TODAS as mulheres que 
controlam o seu corpo! As fraquezas huma-

nas abraçam a infidelidade, existente desde 
o início do mundo, mas agora com 

porta escancarada para os esposos; 
assim como o sexo para os filhos 
e filhas adolescentes, como nunca 
houve! O pavor de engravidar é 
superável pela tranquilidade ofe-

recida por uma pílula mágica.  

O amor conjugal se esfria, e a tenta-
ção não precisa ser aprisionada. A consequên- 
cia: as desuniões. Desta forma, nada mais jus-
to do que uma segunda chance mediante o 
divórcio, de modo oficial. Segunda, que pode-
rá ser depois terceira ou mais... O importante 
é ser “feliz”. E se há o divórcio, é melhor que 
não existam filhos: menos sentimento de arre-
pendimento em assisti-los chorando diante da 
ruptura dos pais. Assim, se a gravidez “esca-
par” com a pílula, a camisinha, ou outro mé-
todo, que se faça o aborto. Melhor que seja fei-
to no início da gestação, para que não se veja 
o filho — a quem alguns cientistas chamaram 
de “um montinho de células” —- para “suavi-
zar” a culpa.  Na verdade, a gravidez torna-se 
um “estorvo” e casar esterilizado já não é uma 
proposta tão recusável para alguns noivos. 
Bem, “noivos” talvez não seja o termo mais 
adequado, pois casar para quê? Vivamos cada 
um por si, com “muito respeito”, e nenhum 
compromisso. Enquanto isso, no mercado de 
trabalho homens e mulheres se tornaram ri-
vais acirrados, inclusive no próprio ambiente 
familiar. Saber quanto o cônjuge ganha é se-
gredo de estado, não revelado ao outro. 

É preciso 
que a mulher 

se valorize, sim, 
mas enquanto 

mulher
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Estamos ainda no início do ano e 
muitos já se sentem abatidos, cansados, 
vivendo e até mesmo antevendo a mes-
mice na política, nos negócios, na cidade, 
no país, no mundo... Parece que este ano 
novo começou velho, como aquele filme 
“A incrível história de Benjamin Button.”

Se você se identifica com este senti-
mento de perplexidade e de impotência, 
se ao seu redor vê pessoas com espírito 
de desânimo e torpor, é para VOCÊ que 
queremos dizer: feliz ano de 2014!!! Le-
vante, recobre as forças e vamos louvar 
a Deus, que faz novas todas as coisas!

O Senhor sabe tudo o que temos vivido, 
sabe o que está em nossos corações e vem 
nos reanimar dizendo para cada um de nós: 

“Creia, Eu venci o mundo! (Jo 16,33). 
Não tenhais medo (Is 41,10)!  

Orai constantemente no Espírito e 
prestai vigilante atenção (Ef 6,18), 
pois quem crer em Mim não ficará nas 
trevas e não será confundido (cf Sl 25).  

Onde Eu estiver, estará aquele que 
me serve e, todo o que me servir, 
meu Pai o honrará! (cf Jo 12,26).”

GRUPO DE ORAÇÃO ESPÍRITO SANTO

O ESPÍRITO FAZ NOVAS TODAS 
AS COISAS!

Diante de tudo isto, tão nebuloso, nada 
como considerar  justificáveis as “alternativas 
de novas famílias” onde todos são “felizes”; 
principalmente os profissionais de consultório 
de terapia, e a indústria farmacêutica de  anti-
depressivos, que assumem a ponta das drogas 
mais consumidas. Não há qualquer relação de 
dados, mera coincidência.  Com a correria dos 
“tempos modernos” e a velocidade da tecnolo-
gia tudo se pode. Para os casais, “de toda sorte 
de uniões”, que não conseguem, não podem 
ou não querem engravidar, há a manipulação 
de embriões, passíveis do sacrifício silencioso 
de muitos, para a sobrevida do “bebê de pro-
veta” com “barriga de aluguel”. 

Aqueles que encontram aqui uma mani-
festação machista, por favor, reflitam. Eviden-
temente, não estamos apregoando a submissão 
feminina. Não se está proclamando um grito 
contra as conquistas da mulher. Mas estamos 
falando que há diferenças, sim, entre homem 
e mulher. Diferenças que se complementam e 
que fortalecem o amor conjugal quando vivi-
das em igualdade de dignidade, que não anula 
a distinção entre os dois, mas os enriquece na 
convivência lado a lado. Portanto, que a mulher 
cresça, enquanto mulher! O que não está vincu-
lado a ver o lar como território inimigo, mas a 
valorizar o seu papel de CUIDAR! Não é para 
menos que a profissão de enfermagem, desde 
sempre, continua sendo predominantemente 
feminina e na medicina cresce rapidamente o 
seu domínio. Vivemos numa sociedade sem ter 
alguém que cuide dela, pois todos foram “bri-
gar na rua” e esqueceram os filhos, os poucos 
filhos, sozinhos em casa. Estes crescem egoístas, 
tristes, sem critério e sobrevivem conforme lhes 
ditam os meios de comunicação cada vez mais 
assustadores! Desagregam qualquer valor com-
patível com a dignidade da plenitude humana.  

É preciso que a mulher se valorize, sim, 
mas enquanto mulher, no modo de ser, de 
sentir, de viver e amar, que jamais se encontra-
rá em um homem. Sabendo conciliar os horá-
rios de emprego, onde tem capacidade e com-
petência, com uma política justa de trabalho, 
que reconheça que somente ela pode engravi-
dar, amamentar... É preciso que sejam reco-
nhecidas pelos maridos no seu trabalho sem 
remuneração e que contem com a efetiva par-
ticipação responsável e solidária destes, com 
quem se unem “numa só carne” nas tarefas da 
casa. Mas é imprescindível que elas voltem a 
assumir a liderança que sempre tiveram em 
cuidar da família, em cuidar da humanidade, 
nos detalhes da vida cotidiana, que se ocultam 
no crescimento da felicidade manifestada no 
lar. Esta é uma grande missão sacerdotal a ser 
exercida, a qual Maria, mãe de Deus e nossa, é 
modelo com perfeição!

Por Valdir Reginato

O Senhor que nos ama vem em nos-
so auxílio de muitos modos, por meio da 
Igreja, dos sacramentos, da Palavra e da 
comunidade de fé. Sabendo que sozinhos 
não caminhamos muito longe, há quase 
27 anos, Ele suscitou, aqui na Paróquia, o 
Grupo de Oração Espírito Santo, que abre 
os braços e o coração para receber sua vi-
sita.

O Senhor chama cada um de nós, em 
meio a toda instabilidade que estamos 
vivendo e presenciando no país, espe-
cialmente neste ano em que teremos aqui 
no Brasil a Copa do Mundo e eleições, a 
sermos intercessores. E o Papa nos relem-
bra: “Quando as coisas não estão bem, o 
Senhor mistura-Se na história e corrige 
o caminho”. Que ninguém fique alheio à 
realidade e que cada um faça a sua parte, 
testemunhando a fé, razão da nossa es-
perança, pois “A fé pode tudo e vence o 
mundo! É vitória”, reforça o Papa Francis-
co, acrescentando: “É assim que cremos 
com a Esperança que o Espírito nos dá”.

E porque cremos que quem tem o Es-
pírito tem tudo, não cessemos de clamar:

Vem, Espírito Santo, sobre nós!
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CATEQUESE GRUPO DE JOVENS

GUIA DE NOIVOS

INSCRIÇÕES 
ABERTAS!

NOVIDADE PARA OS JOVENS 

A SERVIÇO DA CARIDADE

Estão abertas as inscrições para as tur-
mas de catequese para crianças e ado-
lescentes. Confira os horários e dias dis-
poníveis:

• Terças-feiras: das 17 às 18h30;

• Quartas-feiras: das 16 às 17h30 
e das 17 às 18h30.

• Sábados: das 9h30 às 11h.

• Domingos: das 10 às 11h.

Informações na secretaria paroquial  pelo 
telefone (11) 3082 9786 ou pelo e-mail 
nsbrasil@nossasenhoradobrasil.com.br.

A Paróquia Nossa Senhora do Bra-
sil, desde sua fundação, dá testemunho 
e mantém-se comprometida com aque-
les que mais precisam, desenvolvendo e 
apoiando iniciativas sociais para ajudar 
crianças, idosos, mães solteiras, pessoas 
com necessidades especiais e comunida-
des carentes.

Por meio dos fundos recolhidos pelo 
Guia de Noivos, publicação anual com a 
lista de empresas credenciadas para aten-
der às celebrações de Matrimônio, a Pa-
róquia subsidia os seguintes projetos:

2008 e 2009 — compra do local e cons-
trução da Paróquia Nossa Senhora dos 
Espinhos.

A Paróquia Nossa Senhora do Brasil 
deseja aos dizimistas aniversariantes 

um feliz aniversário!

FEVEREIRO
Ruth Giorgi
Carlos Roberto Marchetti
Francisco Fonseca Silva
Rosangela Fava Della Libera
Fernando Diniz

MARÇO
Maria Jose Howat
Ruth de Paula Leite Marcondes
Monica Helena Battello
Luciana Giaffone
Francisco Fraccaroli
Mario Ribeiro Batista
Maurício Monteiro
Fábio Terzian
Maria Isabel Conrad

ANIVERSARIANTES 
DIZIMISTAS

“Queridos amigos, não se esqueçam: 
Vocês são o campo da fé! Vocês são atle-
tas de Cristo! Vocês são construtores de 
uma Igreja mais bela e de um mundo 
melhor!” (Papa Francisco)

O Grupo de Jovens DIVINO CO-
RAÇÃO o convida a fazer parte desta 
família. Sua presença é muito importan-
te para nós e para DEUS! Vamos fazer a 
diferença, venha ser um “atleta de Cris-
to” e participar conosco da construção 
de uma Igreja mais bela e de um mundo 
melhor.

Curta a nossa fanpage no Facebook e 
fique por dentro das novidades do Grupo 
de Oração Divino Coração!

Aos domingos das 18 às 19h30.

No salão paroquial da Paróquia 
N. Sr. da Brasil

divinocoracao@nossasenhoradobrasil.com.br

facebook.com/gjdivinocoracao

2010 — reforma do Centro de Pastorais 
Sociais da Arquidiocese de São Paulo.

2011 — reforma da Creche Nossa Senhora 
do Brasil e doação especial para a Cáritas.

2012 — reforma da Paróquia Santa Mô-
nica e apoio à Fraternidade O Caminho.

2013 — segunda fase da reforma da Pa-
róquia Santa Mônica, ajuda na compra e 
instalação de novo aparelho de som para a 
Paróquia Nossa Senhora Aparecida e São 
Matias e na construção de parte de uma 
escola no Haiti, com a Missão Belém.

Em 2014 o Guia prosseguirá com o 
apoio às obras sociais próprias e assistidas 
pela Paróquia Nossa Senhora do Brasil e 
também a Missão Belém.



O pai adotivo 
de Jesus Cristo sur-
ge poucas vezes nos 
Evangelhos, e nem 
mesmo há registro 
de alguma palavra 
sua. Entretanto, pelas 
páginas deste livro 
vamos ganhando não 
só um modelo a imi-
tar, mas um amigo verdadeiramente paternal, 
disposto a compreender-nos e atender-nos 
em todas as nossas necessidades.

O pai adotivo de Jesus Cristo surge pou-
cas vezes nos Evangelhos. Vemo-lo entrar 
em cena antes dos seus esponsais com Ma-
ria e logo depois desaparecer discretamen-
te. A sua morte nem sequer é mencionada. 
Não há registro de qualquer palavra sua. 
José realmente nos aparece como o silen-
cioso por excelência. 

No entanto, ele é o pai virginal do Filho de 
Deus Encarnado, e cumpriu a missão de pro-
teger e educar o Menino. Quando precisou 
de alguém que o representasse sobre a terra, 
Deus não encontrou ninguém melhor do que 
ele para assumir essa imensa responsabilida-
de. Quem era, então, esse homem de confian-
ça de Deus, de quem sabemos tão pouco? 

Essas páginas, hoje clássicas, procuram 
reconstituir a vida e a espiritualidade de São 
José. Os raros pormenores que a Escritura 
nos fornece a seu respeito mostram-se fonte 
de muitos tesouros escondidos quando estu-
dados à luz da fé e da tradição cristãs. É a 
partir daí que o autor, com uma admirável 
capacidade de penetração psicológica, retra-
ta o santo patriarca, apoiando-se numa dou-
trina clara e segura.

Com a sua ajuda, redescobrimos esse 
homem comum que Deus destinou a uma 
missão grandiosa, com quem tomamos 
consciência de que o verdadeiro sentido 
da vida consiste em servir e em amar, cum-
prindo fielmente o dever de cada momen-
to. E ganhamos não só um modelo a quem 
imitar, mas um amigo verdadeiramente pa-
ternal, disposto a compreender-nos e aten-
der-nos em todas as nossas necessidades.

Título: José, o silencioso
Autor: Michel Gasnier
Editora: Quadrante
Páginas: 168
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JOSÉ, O 
SILENCIOSO

PARA LER

Adquira
este livro em
nossa livraria:

(11) 3082 9786

MENSAGEM DO PAPA AOS JOVENS

A mensagem do Santo Padre aos jo-
vens em preparação à XXIX Jornada Mun-
dial da Juventude 2014 concentra-se sobre 
o tema: «Felizes os pobres em espírito, por-
que deles é o Reino do Céu» (Mt 5,3). 

Trata-se da primeira mensagem que 
o Papa Francisco dirige aos jovens, inse-
rindo-se na tradição iniciada pelo Beato 
João Paulo II e prosseguida por Bento 
XVI por ocasião de cada Jornada Mun-
dial da Juventude. Após a extraordinária 
JMJ vivida no Rio de Janeiro em julho de 
2013, o Papa retoma o seu diálogo com 
os jovens do mundo e apresenta-lhes os 
temas das três próximas edições do even-
to, para iniciar o itinerário de preparação 
espiritual que nos próximos três anos 
conduzirá à celebração internacional em 
Cracóvia, no mês de julho de 2016. 

Os temas das três próximas Jornadas 
Mundiais da Juventude, extraídos das 
bem-aventuranças evangélicas, mostram 
como o Santo Padre considere esta pas-
sagem do Evangelho de Mateus um pon-
to de referência central para a vida dos 
cristãos, chamados a dela fazer um con-
creto programa de  vida.  

Na mensagem, o Santo Padre recorda 
aos jovens que o próprio Jesus mostrou o 
caminho a seguir, encarnando as bem-
-aventuranças em toda a sua vida: viver 
as bem-aventuranças hoje é para os jovens 
um verdadeiro e próprio desafio, a seguir 
Jesus indo contra a corrente e testemu-
nhando a sua novidade revolucionária. E 
porque não é possível ser cristãos e ter uma 
ideia “pequena” da vida, o Papa exorta os 
jovens a rejeitar toda oferta de felicidade 
“a baixo preço”, a encontrar a “coragem da 
felicidade” autêntica que só Deus pode dar. 

O Papa Francisco explica então aos 
jovens o que significa ser pobres em es-

JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE

pírito, entrando no coração do tema da 
próxima Jornada Mundial da Juventude. 
O próprio Jesus escolheu uma via de des-
pojamento e de pobreza e o Papa dirige 
aos jovens o forte convite a imitá-Lo, in-
dicando-lhes o exemplo de São Francisco 
de Assis. Os jovens cristãos são portanto 
chamados à conversão, a abraçar um es-
tilo de vida evangélico marcado pela so-
briedade, pela busca do essencial e pela 
sobriedade concreta em relação aos po-
bres. Os pobres, explica de fato o Papa, 
por um lado são “a carne sofredora” de 
Cristo que todos somos interpelados a 
tocar pessoalmente, mas por outro lado 
podem tornar-se verdadeiros mestres de 
vida, tendo muitas vezes tanto a oferecer 
do ponto de vista humano e espiritual. 

Depois disto, o Papa ressalta a ligação 
profunda entre o tema da JMJ do Rio – 
“Ide e fazei discípulos entre todas as na-
ções” (Mt 28,19) – e a bem-aventurança 
dos pobres em espírito. De fato, explica 
o Papa Francisco, “a pobreza evangélica 
é condição essencial para que o Reino de 
Deus se estenda”: muitas vezes brota dos 
corações mais simples a alegria autêntica 
que é o próprio motor da evangelização. 

O Santo Padre recorda enfim o tri-
gésimo aniversário da entrega aos 
jovens da Cruz do Jubileu da Reden-
ção, que acontecerá no próximo 22 
de abril. “Foi precisamente a partir 
daquele ato simbólico de João Paulo 
II que principiou a grande peregrina-
ção juvenil que, desde então, conti-
nua a atravessar os cinco continentes.” 
E o Papa Francisco anuncia aos jovens 
que após a sua canonização, “aconteci-
mento que enche o nosso coração de ale-
gria”, João Paulo II “será o grande patro-
no das Jornadas Mundiais da Juventude, 
de que foi o iniciador e impulsionador”. 
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EXPEDIENTE PAROQUIAL

PROCLAMAS – CASAMENTOS

PROGRAMAÇÃO PASTORAL
SECRETARIA
Atendimento: em dias úteis, das 8h30 às 19h,
e, aos sábados, das 8h30 às 14h.
E-mail: nsbrasil@nossasenhoradobrasil.com.br
Telefone: (11) 3082 9786

MISSAS
Segunda-feiras: 8h, 9h, 12h05, 17h30 e 
18h30.
De terça a sexta: 8h, 9h, 12h05 e 17h30.
Sábados: 8h, 9h, 12h e 16h. 
Domingos: 8h, 10h, 11h15, 12h30, 17h, 18h30 e 20h.
Obs.: para Missas individuais, de 7º dia ou outras intenções, verificar outros 
horários na secretaria paroquial.

CONFISSÕES
Segundas, das 10 às 12h; terças e quintas, das 9 
às 12h; quartas, das 15 às 17h; sextas, das 10 às 
12h; aos domingos, antes e durante as Missas.
Obs.: é possível marcar horário para Confissão e Direção Espiritual.

Batismo
Curso preparatório de Batismo para pais e 
padrinhos todo 3º domingo do mês, das 9 às 
12h. Inscrições no próprio dia; comparecer 
munidos de uma lata de leite, para ser doada 
para instituições de caridade, e documentação — acesse o 
site da Paróquia (www.nossasenhoradobrasil.com.br/pastoral/
pastoral-do-Batismo) para saber a lista de documentos.
Obs.: para mais informações ou esclarecimentos procurar pessoalmente a 
secretaria paroquial.

HORÁRIOS E DIAS PARA BATISMO
Sábados, 13 e 15h (individuais), e domingos, 9h, 13h30 e 15h30 
(individuais) e 14h30 (coletivo).
Obs.: Batismos individuais devem ser marcados com certa antecedência.

CURSO DE BATISMO
Dias 16 de fevereiro e 16 de março.

MATRIMÔNIO
Informações sobre datas e horários disponíveis 
para Casamento devem ser solicitadas somente 
na secretaria paroquial pessoalmente.

CURSO DE NOIVOS
Dias 5/2, 12/2, 19/2, 22 e 23/2; 12/3, 19/3, 26/3, 5 e 6/4.

GRUPO SEMENTES DO ESPÍRITO
Segundas-feiras, às 20h.

GRUPO DE ORAÇÃO ESPÍRITO SANTO
Quintas-feiras, às 14h30.

PLANTÃO DE ORAÇÃO
Terças-feiras, às 15h.
Obs.: é necessário marcar previamente contatando uma pessoa 
responsável nos grupos de oração ou na secretaria paroquial.

HORA SANTA com Exposição do Santíssimo
Sextas-feiras, às 11h.

GRUPO DE JOVENS DIVINO CORAÇÃO
Domingos, às 18h30.

APOSTOLADO DA ORAÇÃO
Missa toda primeira sexta-feira do mês, às 8h.

ORAÇÃO DAS MIL AVE-MARIAS
Todo primeiro sábado do mês, às 13h30, na Capela de 
N. Sra. do Carmo.

MISSA DE N. SRA. DE SCHOENSTTAT
Dia 20/3, às 20h.

RECOLHIMENTO FEMININO
Dia 18/2, tema “Juízos e palavras”.

FEVEREIRO
1 Caio Scalett Rodrigues e Camila Souza Marins de A. Falbo; Renato Fer-
nandes D´Oliveira e Sheila Panizzo Souza; Alexandre de Barros Rodrigues 
e Banaina Batistin; Marcelo Kamada e Paula Graciano Alves; José do Coto 
Moraes Neto e Fernanda Terribili Novaes Santos. 
7 Eric Golombieski Ciarcia e Ana Carolina Costa da Mota.
8 Mateus Piva Adami e Clarissa Ferreira de Melo Mesquita; Victor Lara Men-
donça e Claudia Zuliani; Igor Marini Alves e Bruna Yumi Sexto; Jorge dos 
Santos Santana e Tainá Andrade Queiroz. 
14 Rafael Pires Guimarães e Suzie Clavery Caldas. 
15 Luiz Claudio Teixeira e Daniela Pereira Batista; Raphael Simões Ferreira e 
Thatiane Ribeiro Monte Martins; Guilherme Boni e Thais Santarossa Gomes 
da Silva; Ederson Araujo Gomes e Michele Oliveira Teixeira; Marcelo Ascen-
ção Pereira e Camila D’Onofre Teixeira. 
22 Bruno de Azevedo Ferreira e Souza e Bruna Caldoncelli dos Santos. 
28 Danilo Ferreira Martins e Rita Helena Del Chiaro.

MARÇO
8 Antonio Carlos Jorge Junior e Maria Beatriz Lemos Rezek; Carlos Eduar-
do Passi Gonçalves e Simone Miranda Madaleno; Eduardo Pantaleão Sarraff 
e Vanessa da Costa Miranda; Caio Passareli Manes e Beatriz Ferreira Zani; 
Eder Amancio dos Santos e Catia Moraes Vieira. 
14 Diogo Ganeo Zerbinatti e Carla Tapia Petrone. 
15 Carlos Eduardo Kenji Budeu e Livia Bovarotti Tagliari; Rodrigo de Mello 
Reis Lobo e Carolina Rodrigues; Leandro Carreira Victor e Anna Beatriz 
Grazini Prado; Thiago Lino Tecolo e Renata Carmela Paes. 
21 Carlos Alberto Casasco Eigenheer e Carolina Mattos Ferreira Queiroz. 
22 Rodrigo Lúcio Nogueira Figueiredo e Fernanda Kool Modesto; Bruno 
Agieiras Dalonso e Natália Roberto Moratta; Francisco Dergham Ajaj e 
Evilyn Ribeiro; Adriano Fracappani e Talita Stephanie Guelfi Cunha Santos; 
Willian Augusto Lecciollo Santos e Aline de Almeida Carneiro. 
28 Victor Elias Carbone Mudalen e Luana Sarafian.
29 Arnaldo Rui Pereira Junior e Talita Cristina dos Santos Cano; Anisio Hara 
e Adriana Akemi Kira; Fernando César Bucelli e Camila Beatriz M. P. da Silva; 
Rodrigo Lobato Muad e Renata de Carvalho Gabure; Rafael Rizzo Serer e Jéssi-
ca de Camargo Zoppei; Diego Cesar Cruz Ventura e Renata Lourenço da Silva.
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