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CATEQUESE 
A MORTE E A 
RESSUREIÇÃO PÁG. 2

“Eis que faço novas todas as coisas.” (Ap 21,5) A Ressurreição de Jesus 
Cristo é causa de esperança para os que têm fé e amam a Deus. Por meio dela, 
o Senhor abriu-nos a porta do Céu e permite-nos participar, após a aridez 
deste mundo, da vida na qual Deus “enxugará toda lágrima” e “a morte não 
existirá mais, não haverá mais luto, nem grito, nem dor” (cf. Ap 21,4). 

Todo aquele que viveu o breve tempo da Quaresma com espírito de ora-
ção, de penitência e de caridade experimentará imensa alegria interior ao 
celebrar a Ressurreição do Senhor na Páscoa. Do mesmo modo, todo homem 
que crê, e por isso passa esta vida com o coração em Deus, esquecido de si 
mesmo, sacrificando-se, fazendo o bem e amando — ciente de que “a figura 
deste mundo passa” (1Cor 7,31) —, na morte não experimentará desespero 
e desolação. Entrará, em vez disso, “na alegria do seu Senhor” (cf. Mt 25,26), 
desconhecida dos céticos e hedonistas, a qual “os olhos jamais viram, nem os 
ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu” (1Cor 2,9).

Que Santa Maria, invocada como “Causa da nossa alegria”, interceda por 
nós, a fim de que, vivendo e morrendo com Cristo, participemos com Ele da 
felicidade eterna!

A PÁSCOA DO SENHOR

Confira a Programação 2014:
Domingo De Ramos (13/4)
10h30 Cerimônia da Benção dos Ramos na 
Praça Adolfo Bloch
11h Missa Solene - Coral N. Sra. do Brasil
Haverá Missas também às 8h, 12h30, 17h, 18h30 
e 20h.

mutiRão De Confissões (15/4): das 9 às 20h

tRÍDuo PasCaL
Quinta feiRa santa (17/4)
20h Missa de Lava-pés - Coral N. Sra. do Brasil
Das 22 às 24h e das 8 às 15h (da sexta) Vigília

sexta feiRa santa (18/4)
15h Celebração da Paixão – Coral N. Sra. do Brasil
17h Encenação da Via Sacra na Praça N. Sra. do Brasil
18h30 Procissão com Cristo Morto

sábaDo santo (19/4)
19h Benção do Fogo Novo e Vigília Pascal – Coral 
N. Sra. do Brasil

Domingo Da RessuRReição (20/4)
Horários de Missas: 8h; 10h (Coral Allegro); 
11h15 (Coral Bevilacqua); 12h30 (Coral Del Chiaro); 
17h (Coral Baccarelli); 18h30 (Coral N. Sra. do 
Brasil) e 20h (Grupo Kairós).
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CATEQUESE
NAS PALAVRAS DE JOSEMARÍA ESCRIVÁ

Uma verdade essencial da fé, que 
reafirmamos a cada Missa dominical no 
“Creio”, é a ressurreição da carne. Todos 
os que foram batizados creem em Jesus e 
vivem conforme os Seus Mandamentos, 
“serão semelhantes a Cristo também pela 
Ressurreição” (cf. 1Cor 6,5): ressuscitarão 
para a vida eterna!

Na morte — que é a separação do 
corpo e da alma —, a alma comparecerá 
diante de Deus, enquanto o corpo perma-
necerá na terra apodrecendo, à espera da 
ressurreição final. Dar-se-á o juízo parti-
cular, manifestando-se o estado da alma: 
amizade ou inimizade com o Senhor 
(céu, inferno ou purgatório).

Mas, quando Cristo vier a este mun-
do pela segunda vez, “todos os que estão 
nos túmulos ouvirão Sua voz, e sairão. 
Aqueles que fizeram o bem, ressuscitarão 
para a vida; e aqueles que praticaram o 
mal, ressuscitarão para a condenação” (Jo 
5,28-29). De um modo somente por Deus 
conhecido, nosso corpo retornado ao pó 
se levantará e unir-se-á à alma novamen-
te e “nós seremos transformados, pois é 
preciso que este corpo corruptível se vista 
de incorruptibilidade e este ser mortal de 
imortalidade” (cf. 1Cor 9,53). E, então, 
“como está determinado que os homens 
morram uma só vez, e depois vem o jul-
gamento” (Hb 9,27), compareceremos to-
dos ao Juízo Universal: a história inteira 
da humanidade será posta às claras e jul-
gada por Cristo. 

Que Santa Maria, Mãe de Deus, inter-
ceda por nós, “agora e na hora da nossa 
morte”, a fim de que, por misericórdia, se-
jamos salvos nesse dia tremendo! Amém!

Por Pe. João Bechara Ventura

1Pregamos a misteriosa sabedoria 
de Deus, que está encoberta, e que 

Deus destinou antes dos séculos para a 
nossa glória, a qual nenhum dos prínci-
pes deste século conheceu porque, se a 
tivessem conhecido, nunca teriam cru-
cificado o Senhor da glória. Mas como 
está escrito: nem olho viu, nem ouvido 
ouviu, nem entrou no coração do ho-
mem o que Deus preparou para aqueles 
que O amam. 1 Co 2,6-9.

2E o próprio Deus habitará com 
eles, eles serão o seu povo. Enxu-

gar-lhes-á todas as lágrimas dos seus 
olhos; não haverá mais morte, nem luto, 
nem dor, porque as primeiras coisas 
passaram. Ap 21,3-4. Os eleitos verão a 
face do Senhor e o seu nome estará so-
bre as suas frontes. Não haverá ali mais 
noite, nem eles terão necessidade da luz 
de lâmpada nem da luz do sol, porque 
o Senhor os alumiará, e reinarão pelos 
séculos dos séculos. Ap 22,4-5.

3O amor humano, o amor cá deste 
mundo, quando é verdadeiro, ajuda-

-nos a saborear o amor divino. E assim 
entrevemos o amor com que havemos de 
gozar de Deus e aquele que lá no Céu, nos 
há-de unir uns aos outros, quando o Se-
nhor for tudo em todas as coisas. E, come-
çando a entender o que é o amor divino, 
havemos de nos mostrar habitualmente 
mais compassivos, mais generosos, mais 
entregados. Cristo que passa, 166.

4Que aproveitará ao homem ganhar 
o mundo inteiro, se vier a perder a 

sua alma? Que proveito terá para o ho-
mem tudo o que existe na terra, todas 
as ambições da inteligência e da vonta-
de? Que vale tudo isto, se tudo se acaba, 
se tudo se desfaz, se são bambolinas de 
teatro todas as riquezas deste mundo 
terreno, se depois é a eternidade para 
sempre, para sempre, para sempre? 
Mentem os homens ao dizer para sem-
pre em coisas temporais. Só é verdade, 
com uma verdade total, o para sempre 
em relação a Deus. E assim hás-de viver 
tu, com uma fé que te ajude a sentir sa-
bor de mel, doçura de céu, ao pensares 
na eternidade, que é, de verdade, para 
sempre. Amigos de Deus, 200.

5Pensai no seguinte: aquilo que de-
vemos pretender é ir para o Céu. Se 

não, nada vale a pena. Para ir para o Céu 
é indispensável a fidelidade à doutrina de 

Cristo. Para ser fiel é indispensável por-
fiar com constância no nosso combate 
contra os obstáculos que se opõem à nos-
sa eterna felicidade. Cristo que passa, 76.

6Frequentemente, o Senhor fala-nos 
do prémio que nos ganhou com a 

sua Morte e Ressurreição. Vou preparar 
um lugar para vós. Depois que eu tiver 
ido e vos tiver preparado o lugar, virei 
novamente e tomar-vos-ei comigo para 
que, onde eu estou, estejais Vós tam-
bém. O Céu é a meta do nosso cami-
nho terreno. Jesus Cristo precedeu-nos 
e ali, na companhia da Virgem e de S. 
José - a quem tanto venero - dos Anjos 
e dos Santos, aguarda a nossa chegada. 
Amigos de Deus, 220.

7Na hora da tentação, exercita a vir-
tude da Esperança, dizendo: para 

descansar e gozar, aguarda-me uma 
eternidade; agora, cheio de Fé, vamos 
ganhar com o trabalho, o descanso; 
e, com a dor, a alegria... Que será o 
Amor, no Céu? Melhor ainda, exercita 
o Amor, reagindo assim: quero dar gos-
to ao meu Deus, ao meu Amado, cum-
prindo a sua Vontade em tudo..., como 
se não houvesse prémio nem castigo: 
somente para lhe agradar. Forja, 1008.

8 “Este homem está a morrer. Já 
não há nada a fazer...”. Foi há anos, 

num hospital de Madrid. Depois de se 
confessar, quando o sacerdote lhe dava 
a beijar o seu crucifixo, aquele cigano 
dizia aos gritos, sem que conseguissem 
calá-lo: - Com esta minha boca imunda 
não posso beijar o Senhor! - Mas tu vais 
dar-Lhe, já a seguir, um grande abraço 
e um grande beijo no Céu! Já viste uma 
maneira mais formosamente tremenda 
de manifestar a contrição? Via Sacra, 
IIIª Estação

A MORTE E A 
RESSUREIÇÃO

8 PONTOS SOBRE O ALÉM
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QUEM FOI SÃO JOSÉ DE ANCHIETA?
VOZ DA IGREJA

Nos primeiros dias de abril deste ano, 
o Papa Francisco proclamou “santo” o 
padre José de Anchieta, um missionário 
que marcou profundamente o Brasil nos 
seus inícios.

Anchieta nasceu em San Cristobal 
de la Laguna (Canárias), em 19/3/1534; 
seu pai, Juan López de Anchieta, vinha 
de importante família basca, onde foi 
opositor político de Carlos V. Juan Ló-
pez, encontrou refúgio nas Canárias para 
escapar das perseguições sofridas; a mãe 
foi Mencía Díaz de Calvijo e Llerena, na-
tural das Canárias.

José foi enviado para estudar em 
Coimbra quando tinha 14 ou 15 anos de 
idade; durante seus estudos de filosofia 
na universidade de Coimbra, teve contato 
com os jesuítas, apenas fundados como 
ordem religiosa; em 1º de maio de 1551, 
José entrou na Companhia de Jesus. En-
quanto na comunidade local eram lidas as 
cartas dos primeiros missionários jesuítas 
no Oriente, entre os quais, S. Francisco 
Xavier, nasceu em Anchieta o desejo de 
também seguir o mesmo caminho mis-
sionário; mas foi enviado ao Brasil pelo 
próprio Inácio de Loyola, fundador da 
Companhia de Jesus; em Salvador, de fato, 
já estavam em ação, o Padre. Manuel da 
Nóbrega e alguns companheiros.

Partiu de Lisboa em 8 de maio de 1553 
e desembarcou em Salvador no dia 13 de 
julho seguinte, ainda noviço e com apenas 
19 anos de idade. Após um breve período 
de adaptação, acompanhou o Padre Nó-
brega para a nova missão de Piratininga, 
onde chegaram em 24 de janeiro de 1554; 
no dia seguinte, festa litúrgica da Conver-
são do Apóstolo São Paulo, foi celebrada a 
primeira missa nessa missão, que recebeu 
o nome de São Paulo, em homenagem ao 
Apóstolo missionário. Essa data é reco-
nhecida oficialmente como marco histó-
rico da fundação da cidade de São Paulo.

Anchieta desempenhou ali um intenso 
trabalho no colégio, o primeiro dos jesu-
ítas na América; ensinou a língua portu-
guesa aos filhos de índios e portugueses, 
mas também estudou a língua dos indí-
genas e compôs a primeira gramática da 
língua tupi; no mesmo idioma dos índios 
escreveu um catecismo, várias peças de 
teatro e hinos; compôs poemas e escreveu 
obras em português, latim e tupi-guarani.

Nos primeiros meses de 1563 acom-
panhou o Padre Nóbrega na negociação 
da paz entre portugueses e tamoios; estes 
ameaçavam a colônia de São Vicente. Para 
dar provas de sinceridade na proposta 
de paz, Anchieta entregou-se aos índios 
como refém, ficando mais de 6 meses en-
tre os iperoig, enquanto Nóbrega e seus 
companheiros negociavam a paz com a 
Confederação dos Tamoios. Nesse mes-
mo período, nada fácil e de contínuos ris-
cos para sua vida, Anchieta escreveu nas 
areias de uma praia de Ubatuba seu Poe-
ma à Virgem Maria.

Uma vez conseguida a paz, ele se de-
dicou às missões de São Vicente e de São 
Paulo, sempre atento à educação, à saúde e 
à assistência religiosa de indígenas e portu-
gueses. No dia 6 de junho de 1566 recebeu, 
na catedral de Salvador, a ordenação sacer-
dotal. Tinha então, quase 32 anos de idade.

Em janeiro de 1567, partiu com o Pa-
dre Nóbrega para o Rio de Janeiro, para 
fundar o colégio local, que também regeu 
como reitor entre 1570 e 1573. Nos anos 
seguintes, foi o responsável pela missão de 
São Vicente, onde se dedicou sobretudo à 
catequese entre os índios tapuias.

Enquanto isso, escrevia longos relatos 
aos superiores da Companhia de Jesus 
sobre suas atividades missionárias; fino 
observador dos usos e costumes indíge-
nas, suas cartas estão repletas de elemen-
tos preciosos para os estudos antropoló-
gicos dos primeiros habitantes do Brasil. 
Mas também são muitas as suas anota-
ções sobre a flora, a fauna, a geografia e 

o clima da terra brasileira. Anchieta pode 
ser considerado um dos primeiros antro-
pólogos e naturalistas do Brasil.

Em 1576, tornou-se o quinto provin-
cial da Companhia de Jesus no Brasil, 
ocupando esse cargo até 1587; apesar 
de sua saúde, nunca boa, empreendeu 
constantes viagens percorrendo o litoral 
desde Cananeia, no sul de São Paulo, até 
o Recife, para acompanhar as várias mis-
sões que os jesuítas já possuíam no Brasil. 
Foi também com a sua colaboração que 
tiveram início as reduções do Paraguai, 
com sede inicial em Assunção, e que se 
estenderam também para o território da 
Argentina e do sul do Brasil, ao longo dos 
rios Paraguai, Paraná e Uruguai.

A essa altura, já trabalhavam 140 mis-
sionários da Companhia no vasto territó-
rio do Brasil, aos quais Anchieta visitava 
duas vezes por ano, dando origem tam-
bém a novas iniciativas missionárias, mes-
mo no interior do país, fundando escolas 
e colégios. No Rio de Janeiro, em 1582, 
iniciou a construção da Santa Casa de Mi-
sericórdia, destinada a assistir os doentes e 
as vítimas das frequentes epidemias.

Anchieta foi sempre um religioso in-
teressado profundamente nas pessoas, 
dando especial atenção aos pobres e do-
entes, mas também aos grupos indígenas 
ameaçados e aos negros escravizados; 
percorria grandes distâncias para visitar 
algum doente. À noite, sobretudo, passa-
va longas horas em oração e seu desejo 
era levar a todos a luz do Evangelho de 
Cristo; a educação era parte integrante de 
seu trabalho missionário; soube respeitar 
e valorizar os elementos culturais dos po-
vos originários do Brasil.

Em 1587, deixando o cargo de su-
perior provincial, respondeu por vários 
anos, como reitor, pelo colégio de Vitó-
ria. Ali começou a sentir mais fortemente 
a doença que o levaria à morte em 9 de 
junho de 1597, enquanto se encontrava 
em Reritiba, uma localidade no Espírito 
Santo por ele mesmo fundada e que rece-
beu, mais tarde, o nome de Anchieta. Seu 
corpo foi levado para Vitória, para os so-
lenes funerais, durante os quais, ele já foi 
reconhecido como ”apóstolo do Brasil”.

Por Cardeal Odilo Pedro Scherer
Arcebispo de São Paulo
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“Deus disse: ‘Façamos o homem à 
nossa imagem, como nossa semelhança, 
(...)Deus criou o homem à Sua imagem, 
à imagem de Deus Ele o criou, homem 
e mulher Ele os criou. Deus abençoou e 
lhes disse: ‘Sede fecundos, multiplicai-
-vos, enchei a terra e submetei-a.’ (Gen 1, 
27-29)

“Por isso um homem deixa seu pai 
e sua mãe, se une à sua mulher, e eles se 
tornam uma só carne.”(Gen 2,24)

“Então Iahweh Deus fez cair um tor-
por sobre o homem, e ele dormiu. To-
mou uma de suas costelas e fez crescer 
carne no seu lugar. Depois da costela que 
tirara do homem, Iahweh Deus modelou 
uma mulher e a trouxe ao homem.” (Gen 
2, 21-22) 

A essa passagem o Papa João Paulo 
II nos transmite a ideia de que a mulher 
tirada da costela, significa que homem e 
mulher devem estar lado a lado, como 
companheiros, unidos pelo coração (tão 
próximo da costela anatômica), mas 
também de um coração que agora enten-
de a participação do amor de Deus nessa 
relação, que os torna colaboradores na 
obra da criação dos filhos de Deus. 

Há quem afirme que a Bíblia não é 
um “livro científico”. Com certeza, o es-
tilo literário da Bíblia é próprio e úni-
co, tendo em vista que o seu autor é o 
próprio Deus que Se revela, manifesta-
do pela inspiração do Espírito Santo em 
tantos homens ao longo de séculos que a 
redigiram. Porém, não se nega que nela 
está a Verdade, pela procedência auto-
ral, ainda que de difícil compreensão em 
alguns textos. Valemo-nos da fé, não por 
acomodarmo-nos na “ignorância”, mas 
porque pela esperança alcançaremos 
toda a sua ciência quando tudo se eter-
nizar no amor. São Paulo afirma: “Agora 
vemos em espelho e de maneira confusa, 
mas, depois veremos face a face. Agora 
meu conhecimento é limitado, mas de-
pois, conhecerei como sou conhecido. 
Agora, portanto, permanecem fé, es-
perança, caridade, essas três coisas. A 
maior delas porém é a caridade.” (1Cor, 
13, 12-13). 

A existência dos sexos masculino e 
feminino não pode ser aceita como uma 
convenção social, ou uma ideologia hu-
mana para que a soberania masculina 

HOMEM E MULHER, ELE OS CRIOU
diante da fragilidade femi-
nina a submetesse a modo 
de escravidão. Temos assis-
tido, recentemente, a uma 
corrente que deseja “re-
criar” esta dimensão do gê-
nero humano, que segundo 
esse pensamento não pode 
restringir-se a uma conven-
ção (aceita há milhares de 
anos, desde que o mundo 
é mundo) do masculino e 
feminino. As descobertas 
científicas “têm demons-
trado” que o gênero pode 
e deve ser uma “opção” 
consciente da autonomia 
da pessoa, segundo o seu 
próprio sentir. Ser homem 
ou mulher não pode ter 
uma perspectiva “restrita às 
diferenças anatômicas”. A 
anatomia seria um simples 
invólucro que pode estar 
aprisionando um ser com 
consciência totalmente dis-
tinta daquele corpo. 

Com essa justificativa, 
exemplificada por pesso-
as que apresentam cir-
cunstâncias que merecem 
a atenção cuidadosa por 
uma análise psicológica e 
médica, sem simplificar ou manifestar 
resultados antes de uma avaliação pro-
funda desses casos, procuram generalizar 
a “nova lei” pelas exceções. Com certeza, 
na diversidade de biografias e comporta-
mentos humanos encontraremos pessoas 
que manifestam esse sentimento, mas a 
partir daí concluir uma mudança da lei 
natural (palavra abominável para esses) 
torna-se um exagero delirante. Negar 
que a humanidade nasceu, desenvolveu-
se e caminha, exatamente em função das 
diferenças que caracterizam o homem 
e a mulher, em toda a sua amável com-
plexidade, que os torna atraentes um ao 
outro revela-se de um absurdo que clama 
as consciências que possuem um míni-
mo de discernimento, independe da sua 
crença religiosa!

Favorecer-se do avanço da ciência e 
da tecnologia, que agora permite a ge-
ração de crianças, independentes do ato 
sexual conjugal (outro tema que mere-
ceria melhor reflexão) para poder criar 

PASTORAL DA FAMÍLIA

uma “nova ordem de gêneros”, que não 
mais dois, seriam até cinco ou mais tipos, 
é uma falácia que não pode se sobrepor a 
própria história da humanidade.

Mas não podemos deixar de ver nesse 
“raciocínio” de novas formas de gêne-
ros apenas mais um passo daqueles que 
têm como fim último a total derrocada 
da família, alegando, descaradamente, 
o contrário, ou seja, que o “amor” entre 
as pessoas de igual sexo manifesta novas 
“formas de família”.

Que São José , esposo de Maria, quem 
comemoramos no dia 19 de março, aju-
de por sua intercessão a preservar-nos 
as raízes do verdadeiro amor familiar, 
conseguido pela união de um homem e 
uma mulher, segundo os ensinamentos 
de Deus, mediante o sacramento do Ma-
trimônio: de aceitação livre, fiel, indis-
solúvel e aberto a vida. São José, rogai 
por nós.

Por Valdir Reginato



COMUNIDADE PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO BRASIL • EDIÇÃO 31 • PÁGINA 5

O pregador da casa pontifícia, Frei 
Raniero Cantalamessa, exorta-nos: 

“Os primeiros apóstolos tinham 
diante de si um mundo pré-cristão para 
evangelizar. Nós temos à nossa frente um 
mundo pós-cristão para evangelizar. 

Voltemos ao método deles: trazer à 
luz a espada do Espírito que é o anúncio 
em Espírito e poder do Cristo morto pe-
los nossos pecados e ressuscitado para 
a nossa justificação (Rm 4,25)”.

Como os apóstolos, nós precisamos fi-
car ‘cheios do Espírito Santo’ para estarmos 
aptos a assumirmos a missão para a qual 
fomos chamados . Mas, o que quer dizer 
ficar ‘cheios do Espírito Santo’? É ter uma 
experiência envolvente do amor de Deus, 
sentir-se inundado desse amor como por 
um oceano, como confirma S. Paulo quan-
do diz ‘o Amor de Deus foi derramado em 
nossos corações pelo Espírito Santo que nos 
foi dado’ (Rm 5,5).

O primeiro efeito que o Espírito Santo 
produz quando chega a uma pessoa é fazer 

GRUPO DE ORAÇÃO ESPÍRITO SANTO

O ESPÍRITO NOS IMPULSIONA!
com que se sinta profundamente amada por 
Deus, envolvida por um amor muito terno 
e infinito que cura todas as suas mágoas e 
tristezas da vida inteira, causando uma paz 
e uma alegria indizíveis que transbordando 
do coração atinge todos à sua volta. 

Esta é a verdadeira felicidade que o 
mundo não nos pode dar. 

Se você busca encontrar a verdadeira 
felicidade, dê agora o seu ‘sim’ Àquele que 
te escolheu e que te amou primeiro. Este é 
o verdadeiro sentido do Pentecostes ‘cris-
tão’ que é a única coisa que pode impedir 
nossa sociedade moderna de precipitar-
-se cada vez mais no abismo.

Rezemos juntos a oração do santo 
Papa João Paulo II pedindo uma nova 
efusão do Espírito Santo:

‘Vinde Espírito Santo e renovai a face 
da terra! Vinde com os vossos sete dons! 
Vinde Espírito de Vida, Espírito de Verda-
de, Espírito de comunhão e amor! A Igreja 
e o mundo têm necessidade de Vós. Vinde 
Espírito Santo e tornai sempre mais fecun-

dos os carismas que nos concedeis. Dai 
nova força e impulso missionário a nós, 
Vossos filhos. Dilatai os corações e reavivai 
nosso empenho cristão no mundo. Tornai-
-nos corajosos mensageiros do Evangelho, 
testemunhas de Jesus Cristo Ressuscitado, 
Redentor e Salvador do homem. Fortalecei 
o nosso amor e fidelidade à Igreja. À Ma-
ria, primeira discípula de Cristo, Esposa do 
Espírito Santo e Mãe da Igreja, que acom-
panhou os Apóstolos no Pentecostes, diri-
gimos o nosso olhar para que nos ajude a 
aprender do seu Fiat a docilidade à voz do 
Espírito. Amém’.

Fica aqui um convite especial: participe 
do Grupo de Oração Espírito Santo todas as 
quinta feiras às 14h30 no salão paroquial e 
receba do Espírito uma nova unção!

Sabemos que Quaresma é um tempo 
de preparo para viver a Paixão de Cristo 
e renascer com Ele. Por meio do Grupo 
de Jovens Divino Coração, a juventude de 
nossa Paróquia está vivendo esse impor-
tante momento unida.

Os jovens abraçaram o desafio de 
viver em comunidade os três pilares de 
uma boa preparação para a Páscoa: ora-
ção, penitência e caridade. A oração, 
aliada ao aprofundamento da fé, é feita 
nos encontros semanais do grupo, todos 
os domingos na Paróquia. Já para viver 
um propósito de penitência e entrega em 
comunidade, os jovens se propuseram a 
doar a Deus o tempo livre aos finais de 
semana para organizar e ensaiar uma en-
cenação da Via Sacra que será realizada 
na Sexta-feira Santa. Por fim, para viver a 
caridade juntos, eles irão visitar um asilo, 
cozinhando o almoço e participando de 
uma missa junto aos idosos.

O Grupo de Jovens nasceu após a 
JMJ, em que o Papa Francisco convidou 
os jovens a serem corajosos. Corajosos 
para responder a Jesus que os chama a 

segui-lo, para abraçar a proposta de vida 
de Cristo, para acolher a verdadeira felici-
dade que só Deus pode dar e para ir con-
tra a corrente imposta pela mentalidade 
mundana. Unidos fica mais fácil encarar 
esses desafios.

As reuniões do Grupo de Jovens Di-
vino Coração acontecem aos domingos 
às 18h no Salão Paroquial. Todos os jo-
vens entre 17 a 35 anos estão convidados 
a participar. 

Equipe de Coordenação

A JUVENTUDE E A QUARESMA
GRUPO DE JOVENS
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Retomando as atividades da Escola 
da Fé, no dia 25 de março teve início na 
Paróquia Nossa Senhora do Brasil mais 
um curso de aprofundamento nas Sagra-
das Escrituras. Neste ano, será estudado à 
luz de um seleto conjunto de textos extraí-
do das mais importantes catequeses dadas 
pelo Papa Francisco, que acaba de comple-
tar seu primeiro ano de pontificado.

Além da oportunidade de dedicação 
a alguns dos temas que mais foram recor-
rentes nas catequeses do Papa Francisco 
nos anos de 2013 e 2014, e que demons-
tram a sua preocupação com o nosso futu-
ro, o futuro da Igreja.

O curso acontece todas as terças-feiras, 
às 20h; na Paróquia Nossa Senhora do Bra-
sil até o dia 13 de maio o ministrante do 
curso é Padre Michelino Roberto.

A partir de 1944, Nossa Senhora Rosa 
Mística apareceu em Montichiari, Itá-
lia, a Pierina Gilli, pedindo um empenho 
especial de oração pela santificação dos 
religiosos, das almas consagradas e dos 
sacerdotes. Portando três rosas coloridas 
sobre o Coração nas cores branca, verme-
lha e amarelo-ouro, a Mãe de Deus pedia, 
respectivamente, oração, sacrifício e pe-
nitência por essas três classes de pessoas 
que, segundo afirmava, são três espadas 
machucando o seu imaculado coração, 
profundamente necessitadas de santidade: 
“Se estes forem santos, muitas pessoas se 
santificarão”.

ESCOLA DA FÉ GUIA DE NOIVOS

CATEQUESES DO 
PAPA FRANCISCO

ORAÇÃO, SACRIFÍCIO E PENITÊNCIA

Mês de maio é o mês de Maria e das noi-
vas. Muitas delas ficam em dúvida quanto 
a decoração, ao modelo de vestido, à festa 
e a muitas outras coisas. O Guia de Noivos 
da Paróquia Nossa Senhora do Brasil ajuda 
os noivos na organização de seu casamen-
to com orientações e profissionais de dife-
rentes serviços. Além disso, o Guia conta 
com um blog que contém dicas, curiosi-
dades, artigos e muito mais! Acessem  
guiadenoivos.nossasenhoradobrasil.com.br

A ORGANIZAÇÃO 
DO CASAMENTO

ORAÇÃO DAS MIL AVE MARIAS

A Paróquia Nossa Senhora do 
Brasil deseja aos dizimistas ani-

versariantes um feliz aniversário!

ABRIL
Sumaya Zogbi
Mario Carlos Bemi
Maria Lydia Constantino Miguel

MAIO
Maria Tereza Zancheta Meira
Maria Célia Ribeiro Vairo
Ana Lúcia Comolatti
Mariana Furucho
Tarcísio Barroso
Agnes Bigatto
Mara Strambi Guimarães
Reinaldo Conrad

ANIVERSARIANTES 
DIZIMISTAS

As mil Ave-Marias, rezadas pela san-
tificação dos sacerdotes, cumprem esse 
desejo expresso de Nossa Senhora Rosa 
Mística: oração, sacrifício e penitência em 
favor daqueles que foram escolhidos e con-
sagrados por Deus para governar a Igreja 
de Cristo. Essa oração consiste na resci-
tação, diante do Santíssimo Sacramento 
exposto, dos Quatro Mistérios do Rosá-
rio, com a diferença de que cada dezenas 
é ampliada para 50 Ave-Marias. Todos os 
mistérios (gozosos, luminosos, dolorosos e 
gloriosos) são muito bem meditados e, ao 
final, a oração é concluída com a bênção 
com o Santíssimo Sacramento.

Faça parte desse exército de Maria! 
Venha rezar ao menos 50 Ave-Marias co-
nosco! Todo primeiro sábado de cada mês, 
das 11h40 às 16h40. Venha adorar a Cristo 
sacramentado, conversar com Nossa Mãe, 
pedir e agradecer! Vale a pena!

“É necessário rezar muito. Obtém 
mais com um dia de oração intensa do 
que anos de contínuas discussões.” Nossa 
Senhora, em alocução interior para o Pa-
dre Stefano Gobbi.

Para mais informações, entre em con-
tato com a secretaria paroquial.
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A VIRGEM E A 
EUCARISTIA

DEUS NÃO ESTÁ MORTO

PAPA FRANCISCO É HOMENAGEADO COM CARICATURAS

PARA LERFILME

Depois de completar um ano de pon-
tificado, Papa Francisco é homenageado 
por cartunistas brasileiros e estrangeiros em 
uma exposição chamada “O Papa sorriu” no 
Museu de Arte Sacra de São Paulo/MAS/SP.

Impressionados com o seu carisma em 
distribuir abraços e sorrisos, os cartunis-
tas reuniram diversas obras que retratam o 
pontífice e sua simpatia. Além disso o re-
sultado dessas obras foi publicado no livro 
intitulado O Papa sorriu, entregue pesso-
almente ao Papa pelo Arcebispo metropo-
litano de São Paulo, Dom Odilo Scherer, 
no início de 2014 Francisco não conteve a 
alegria em receber a homenagem.

Sem Maria não podemos encontrar 
Jesus, o coração de Cristo pertence a ela, 
quanto mais amamos a Eucaristia, mais 
cresce o nosso amor para com a Santís-
sima Virgem. Não existe alguma criatura 
mais amada por Deus ou uma mãe que 
tenha sido mais ternamente querida por 
seu filho que a Santíssima Virgem Maria. 
O Papa João Paulo II escreveu o docu-
mento Ecclesia de Eucharistia falando da 
extrema ligação de Nossa Senhora com a 
Eucaristia.

Nessas páginas encontrará a extraor-
dinária riqueza das relações da Virgem 
com a Eucaristia que iluminam e simpli-
ficam quando perdemos o receio de focar 
o cerne mais profundo de todas as rea-
lidades, naturais e sobrenaturais, que é o 
amor de Deus, que chega ao seu extremo 
na Cruz e no sacrifício eucarístico.

PARA VISITAR

Com um título bem curioso, o filme 
foi lançado nos cinemas dos EUA e che-
ga à América Latina em abril. 

A história apresent Josh Wheatom 
(Shane Harper), um recém chegado 
estudante universitário de filosofia que 
tem sua fé desafiada em seu primeiro 
dia de aula por um professor ateu cha-
mado Radissom, que tenta impor sua 
ideologia obriga seus alunos que todos 
escrevam em um papel “Deus está mor-
to” em um momento de pressão, Josh 
se recusa a escrever e o professor fica 
irritado, logo Radisson desafia Josh di-
zendo que se ele não admitir que “Deus 
está morto” deve provar a existência de 
Deus apresentando dados concretos que 
serão coletados por meio de pesquisas e 

TÍTULO: A VIRGEM E A EUCARISTIA 
AUTOR: HUGO DE AZEVEDO
EDITORA: QUADRANTE
PÁGINAS: 75

Adquira
este livro em
nossa livraria:

(11) 3082 9786

Dentre os grandes nomes estão ar-
tistas conhecidos nacionalmente, como 
Baptistão, Carlos Amorim, Gilmar Fraga, 
Gustavo Paffaro, J. Bosco, Junior Lopes, 
Luiz Carlos Fernandes, Mônica Fuchshu-
ber, Omar Figueroa Turcius, Quinho, Ser-
gio Morettini e William Medeiros. Todos 
causando as mais variadas reações nos 
espectadores, desde surpresa olhos arre-
galados até carinho e ternura. 

A exposição acontece até o dia 30 de 
abril e as entradas saem por R$ 6 (inteira) 
ou R$ 3 (meia), menos aos sábados, quan-
do são gratuitas. O Museu fica na Avenida 
Tiradentes, 676, Luz, Centro, São Paulo; 
SP. Tel; (11)3326-5393. Funcionamento 

de terça a sexta, das 9 às 17h. sábados e 
domingos, das 10 às 18h.

argumentos intelectuais durante todo o 
semestre de aula.

Em Deus não está morto a trama se 
passa por meio da história de várias pes-
soas que também são desafiadas por um 
mundo sem crença que rejeita a existên-
cia de Deus.

Desde o início da sua divulgação 
nos EUA, o filme trouxe uma certa po-
lêmica por seu tema, “Deus não está 
morto” isto gerou milhares de com-
partilhamentos nas redes sociais, sen-
do que no canal do YouTube alcançou 
cerca de 6,5 milhões de visualizações, 
além de 1,4 milhões de “curtir” sendo 
compartilhado mais de 720 mil vezes, 
causando grande expectativa para seu 
lançamento.
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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 (nossasenhoradobrasil.com.br/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 27 de abril e 18 de maio.

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

CURSO DE NOIVOS
Dias 7/5, 14/5, 21/5, 31/5 e 1/6

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 18h.

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

ORAÇÃO DAS MIL AVE-MARIAS
Todo primeiro sábado do mês, às 11h40, na Capela de N. 
Sra. do Carmo.

MISSA DE N. SRA. DE SCHOENSTTAT
Dia 24/4 às 12h e 15/05 às 20h.

RECOLHIMENTO FEMININO
Dia 8/4, tema “Amizade com Cristo”.
Dia 20/5, tema “Maria na vida Cristã”.

ABRIL 4 André Zogbi Loureiro e Barbara Perez Auler; Eduardo Fabian Ahouagi e Maísa Rejane 
Vieira Dias. 5 Rafael Oliveira Casella e Caroline Dias Lopes Bela; Fabio Luis Celli e Priscila Helen 
Cuss; Nelson Cauzzo Filho e Isis Fiorante Soria; Sylvio Fray Chazan Junior e Érica Falcão França; 
Mario Carelli Galvão e Bruna Garcia Lima. 11 Marcelo Kiyoshi Shintani e Maria Carolina dos 
Santos Fornari. 12 Felipe Costa Ferreirinha e Mellina de Albuquerque Nunes; Thiago Ortiz Ruiz 
Rodrigues e Marina Ferreira Bento de Carvalho; Marcelo Pereira de Macedo e Laura Pires da 
Cunha; Felipe Buono Adamo Moreira de Souza e Carolini Aparecida Azini Boaschi. 25 Carlos 
Vinícius Passos Rebouças e Leticia Castedo Vieira. 26 Rodrigo Morais Marletta e Milla Tatiane 
Souza Marletta; Victor Basile e Hellen Montessante Coelho; Raphael Frizzo Rautenberg e Larissa 
Cepeda Salama; Henrique Kanashiro e Nathaly Garcia de Lima Castro; Michel Huerta Rodrigo e 
Fernanda Inati de Lucca. 30 Lucas Faria Leite Silva e Marilia Castro Bondança.

MAIO 2 Vinicius Polesel Bueno de Oliveira e Flavia Ruiz; Rafael Alonso dos Santos Barbosa e 
Leticia Peres Ibrahim; Andre Volpi Otani e Luciana Adelino Alkmin. 3 Ubirajara Sabbag Fonseca 
e Fabiana Ramalho Grossi; Gilberto Pontes Junior e Juliana Tonon; Victor Telles Lopes Correia 
e Thatiane de Azevedo Pinheiro; Leonardo Augusto Ferreira Paleati e Aline Brelancieri. 9 Fabio 
Cristiano de Lima Andrade e Cinthia Maria Farinha. 10 Mauricio José Antunes Ribeiro Homem 
e Jorcylene Rodrigues Mateus; Lucio Angel Lhopis Perez e Renata Cezar Balbino; Ibrahim Cotait 
Filho e Vivian Regina Bianchi Campos; Lucas Mega de Andrade e Thais Roberta Ura Garcia; 
Renato Piza de Toledo e Silva e Bruna Memoli. 16 Pedro Henrique Wickbold e Florinda Saade. 
17 Alejandro Tkaczuk e Nathalia Bicudo Cordeiro; Rafael de Oliveira Ramos e Tatiane de Oli-
veira Coneglian; Rafael Maletta Baeza e Bruna Mello Soares da Silva; Gabriel de Oliveira Caetano 
de Barros e Renata Silverio; Fernando Antônio Borges Matioli e Juliana Carvalho Martins. 23 

Danilo Ferrarini e Tamara Carvalho Colagiovanni; Pedro Leopoldo e Silva Palladino; Pamela 
Ewbank e Silva; Paulo Roberto Pereira e Patrícia Barbosoa Lucchesi. 24 Mazerine Cruz Lima 
Netto e Natalia Maria Ferreira Magalhães; Rafael Tardelli dos Santos Gonçalves e Michelli Cirillo 
Guedes; José Augusto de Camargo e Julie Anne Colnago Soares; Rodrigo Tavares da Silva e Karina 
Rodrigues F. da Cruz; José Antonio Scroacca da Silva e Marlela Paulovsky. 28 Marcelo Augusto 
Cogo de Sousa e Claudia Cristina Palos. 30 Mikhail Kury Vereisky e Paula Rocha Bonadia. 31 

Deuler Junqueira Franco Netto e Ana Claudia Campos de Mesquita; Danilo de Figueiredo Uglar e 
Bianca Decome H. de Melo; Thiago Sezotzki Silva e Ana Rosa dos Santos Nardis; Ricardo Cunha 
de Paula e Luiza Checcia Stuart; Eduardo Pozzani Reis e Waleska Lemos Morais. 

INFORMATIVO NOSSA SENHORA DO BRASIL
ANO 5 • EDIÇÃO 31 • ABRIL/MAIO - 2014

Periodicidade: bimestral • Distribuição: gratuita • Tiragem: 2.500 exemplares
Responsável: Diácono João Bechara Ventura 

Projeto editorial: Minha Paróquia (minhaparoquia.com.br) 
Jornalista: Ana Paula Moreira Lima • Revisão: Marcus Facciollo (marcusrevisor.com.br) 

Impressão: Paulo Gomes (97110.2815) 

Acesse a versão digital no site:
www.nossasenhoradobrasil.com.br

FALE CONOSCO • PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO BRASIL
Praça Nossa Senhora do Brasil, s/nº, Jardim Paulista – CEP 01438-060 – São Paulo – SP E-mail: nsbrasil@nossasenhoradobrasil.com.br • Telefone: (11) 3082 9786


