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SÃO PAULO: DE DESTRUIDOR A 
EDIFICADOR DA IGREJA

N o  dia 25 de janeiro, celebramos a 
Conversão de São Paulo, data em que 
a Arquidiocese de São Paulo também 

comemora o apóstolo como seu patrono e intercessor 
junto de Deus. A ele nos voltamos para aprender sempre 
mais o seu amor e sua dedicação generosa à Igreja de 
Cristo.

A festa da Conversão de São Paulo se refere a um 
acontecimento extraordinário na vida do apóstolo que o fez 
mudar de atitude radicalmente: de perseguidor a edifi cador 
da Igreja. Como compreender tão profunda mudança?

Saulo assistiu o apedrejamento de Estêvão; talvez ainda 
fosse muito jovem para participar da execução, mas “as 
testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem 
chamado Saulo, enquanto apedrejavam Estêvão” (At 7,58-
59). Mas, o autor dos Atos dos Apóstolos faz notar a sua 
cumplicidade: “E Saulo estava lá, consentindo na execução 
de Estêvão” (At 8,1).

Após esse apedrejamento, começou uma grande 
perseguição aos cristãos, que se dispersaram pela Judeia e 
pela Samaria. Então, o papel ativo de Saulo aparece mais 
claramente: “Saulo, entretanto, devastava a Igreja: entrava 
nas casas e arrastava para fora homens e mulheres, para 
atirá-los na prisão” (At 8,3).

Em várias passagens dos seus escritos, ele próprio explica 
que sua primeira relação com a Igreja não foi exatamente 
amistosa, muito pelo contrário! Aos gálatas, Paulo recorda 
sua formação na juventude e o seu apego às tradições 
paternas; em seu ardor juvenil, ele via na comunidade 
dos cristãos um desvio daquelas mesmas boas tradições; 
estas deviam ser defendidas com fi rmeza contra quaisquer 
desvirtuamentos: “Ouvistes falar como foi outrora a minha 
conduta no judaísmo: com que excessos eu perseguia 
e devastava a Igreja de Deus” (Gl 1,13). Paulo fala isso 
para justifi car que o Evangelho pregado por ele não vem 
de conveniências humanas, mas está fundado num fato 
extraordinário em sua vida.

Na Carta aos Filipenses, ele volta ao tema: criticado por ser 
um traidor da religião dos pais e de não ser um pregador 
verdadeiro, Paulo afi rma que teria todos os motivos 
para se gloriar de sua carreira religiosa no judaísmo: “Fui 
circuncidado ao oitavo dia, sou da raça de Israel, da tribo 
de Benjamim, hebreu, fi lho de hebreus; fariseu, quanto à 
observância da lei; no tocante ao zelo, perseguidor da Igreja; 

quanto à justiça que vem da Lei, irrepreensível” (Fp 3,5-6). 
Ser perseguidor da Igreja contava entre as suas glórias, antes 
da conversão.

Num belo trecho da Primeira Carta aos Coríntios, ele 
faz um belo resumo do querigma que anuncia, falando 
da morte de Jesus na cruz por nossos pecados, da 
Sua ressurreição, das aparições aos apóstolos e outras 
testemunhas e, fi nalmente, da aparição a ele próprio: “Por 
último, apareceu também a mim, que sou como um aborto. 
Pois eu sou o menor dos apóstolos e nem mereço o nome de 
apóstolo, pois eu persegui a Igreja de Deus” (1Cor 15,8-9). 
Ele recorda com dor o fato de ter perseguido a Igreja.

Mas, o que foi que aconteceu para que sua vida mudasse 
tão radicalmente? Deve ter sido algo muito forte e 
convincente, a ponto de abandonar as convicções e o 
entusiasmo cego de outrora; em vez de perseguir, passou a 
ser um dos perseguidos! Ele próprio refere o espanto que 
sua conversão causava nos cristãos, que diziam: “Aquele 
que antes nos perseguia, agora está pregando a fé que 
procurava destruir!” (Gl 1,23).

Toda a explicação está nas palavras que ele ouviu no 
caminho de Damasco: “Por que me persegues?” Essa voz 
mexeu na sua consciência e ele quis saber de quem era: 
“Quem és tu?”, pergunta. E ouve aquilo que mudou a sua 
vida: “Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo” (At 9,4-5). 
Uma luz fortíssima o iluminou e lhe fez ver claro o novo 
caminho a seguir. Naquele momento, Paulo compreendeu 
o que é a Igreja: é o próprio Jesus, que continua vivo e 
presente na pessoa dos cristãos. Por isso, perseguir a Igreja é 
perseguir a Cristo; servir à Igreja é servir a Cristo; dedicar-se 
à missão da Igreja é dedicar-se à missão de Cristo. A Igreja é 
o próprio “corpo de Cristo” no mundo.

Não é diferente da experiência 
dos demais apóstolos, que 
ouviram do próprio Jesus: 
“Quem vos ouve, a Mim ouve; 
quem vos despreza, a Mim 
despreza” (Lc 10,16). Ou ainda: 
“Eu estarei sempre convosco, até 
o fim dos tempos” (Mt 28,20).

POR CARDEAL DOM ODILO PEDRO SCHERER
ARCEBISPO METROPOLITANO DE SÃO PAULO

MENSAGEM DO ARCEBISPO

Fonte: Artigo publicado no Jornal “O SÃO PAULO”, 18 a 25 de 
janeiro de 2017. - Edição 3134. 
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“ N o sexto mês, o anjo Gabriel foi 
enviado por Deus a uma cidade da 
Galileia, chamada Nazaré, a uma 

virgem desposada com um varão chamado José, da 
casa de Davi; e o nome da virgem era Maria. En-
trando onde ela estava, disse-lhe: ‘Alegra-te, cheia 
de graça, o Senhor está contigo!’. Ela fi cou intrigada 
com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o sig-
nifi cado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: 
‘Não temas, Maria! Encontraste graça junto de Deus. 
Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um fi lho, 
e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, 
será chamado Filho do Altíssimo (...) e o Seu reinado 
não terá fi m’ (...) ‘Como é que vai ser isso, se eu não 

conheço homem algum?’ (...) ‘O Espírito Santo virá 
sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a 
sua sombra’ (...) Disse, então Maria: ‘Eu sou a serva 
do Senhor; faça-se em mim segundo tua palavra!’. E o 
anjo a deixou.” (Lc 1,26-28)
Eis o relato da Encarnação do Verbo: é constrange-
dora a simplicidade da cena. Uma virgem, desconhe-
cida do mundo, de nome Maria, “está na sua casa em 
Nazaré. É jovem, uma adolescente – a tradição dá-lhe 
catorze a quinze anos – e acha-se desposada com 
um varão da casa de Davi. (...) O mais assombroso 
e admirável acontecimento no universo desde que o 
mundo é mundo, desde a criação do cosmos a partir 
do nada, faz-se com a maior simplicidade, na mais ab-

LITURGIA

SOLENIDADE DA ANUNCIAÇÃO
DO SENHOR, 25 DE MARÇO
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soluta intimidade, sem espetáculo, sem que ninguém 
o saiba!”. Vemos assim que a lógica divina é outra, 
distinta da lógica humana. Nós homens talvez espe-
rássemos um espetáculo, uma manifestação de poder 
temporal que impressionasse a todos. Deus, porém, 
não Se interessa por esses extraordinários, pois Ele é o 
Criador do universo; é o próprio Ser, no qual todas as 
coisas subsistem. O critério de Deus é o amor e nisto 
o mistério da Encarnação transborda. Enquanto a 
humanidade se ocupava das suas vaidades, o Senhor 
realizava uma nova Criação em Cristo.
Pensemos sobre o que a cena signifi cou para Maria. 
Naquele instante, todo o mistério de sua existência 
foi por ela compreendido. Maria, “como sucedia com 
todos os israelitas, era versada na Escritura (...) e 
conhecia a maravilhosa história do seu povo (...) bem 
como o seu sentido: ia desembocar, na plenitude dos 
tempos, na vinda do Salvador que redimiria Israel dos 
seus pecados”. Pelas palavras do anjo, e também “pela 
sua extraordinária sensibilidade interior para a miste-
riosa voz de Deus, (...) compreendeu claramente que 
ia ser mãe de Deus”, mas não apenas isso, compreen-
deu que Deus a tinha criado para mãe do Messias. 
Compreendeu por que, desde criança, era tão dife-
rente, ainda que de modo discreto, das pessoas com 
quem convivia. Compreendeu por que “era a cheia de 
graça, por que tinha sido sempre tão sensível às mais 
ligeiras sugestões do Espírito”.
Com isso, “o critério geral acerca do seu modo de 
agir” está dado. Maria agora conhece o seu papel nos 
planos de Deus, de modo que podemos afi rmar que 
isso foi, para ela, a descoberta da sua vocação. Apro-
veitemos, portanto, o mistério da Anunciação para 
refl etir sobre nossa própria vocação. De imediato, 
destacamos três momentos: “Há, no princípio, uma 
notifi cação do que Deus quer de Maria, o que poderia 
chamar-se a designação do seu lugar na criação. Há, 
depois, por parte dela, uma captação da vontade de 
Deus, uma tomada de consciência do lugar que lhe 
foi fi xado no mundo, uma como que participação no 
conhecimento que Deus tem da missão que lhe cabe. 
E, por último, uma resposta ao convite implícito na 
Anunciação, resposta que em Nossa Senhora foi de 
plena, imediata e absoluta aceitação”.
Há, porém, algo muito importante que é anterior à 
notifi cação: o desígnio de Deus para Maria. “Antes 
que uma coisa seja comunicada, examinada, essa coisa 
existe. Quando o anjo Gabriel expõe à Virgem Maria 
o plano divino, o que Deus preparou para ela, não lhe 
fala no condicional, mas – passe a expressão – taxati-
vamente: ‘Achaste graça aos olhos de Deus... Conce-
berás no teu seio e darás à luz um fi lho, a quem porás 
o nome de Jesus..’. Não pede o parecer da Virgem: 

anuncia-lhe fatos que estão prestes a cumprir-se. Sem 
contar com as suas disposições, Deus tomou uma de-
cisão acerca dela”. Também conosco ocorre assim: não 
existe, para Deus, o aleatório, tudo possui uma razão 
de ser. O Criador, em uma manifestação gloriosa de 
amor, criou cada criatura com um propósito específi -
co, de modo que ninguém nasce por acaso.
“Mas se o acaso não intervém no nascimento seja de 
quem for, muito menos lugar ocupa no seu ser pe-
culiar. Há também uma razão para que cada um de 
nós tenha um temperamento próprio, umas qualida-
des, um certo grau de inteligência, de sensibilidade, 
mesmo determinadas feições.” Isso está manifesto de 
modo esplêndido em Maria, pois, em função da vo-
cação particular para a qual foi concebida, recebeu de 
Deus graças também particulares. Compreendemos, 
assim, outro aspecto muito importante da vocação: 
“não é algo que se escolha, a vocação é-nos dada; o 
homem simplesmente a recebe”. A falsa, por demasia-
da simplista, e recorrente concepção da vocação como 
uma escolha converteu a questão em um problema 
“puramente pessoal, quase subjetivo. O homem – 
costuma-se pensar – que se encontra diante de dois 
caminhos, o casamento ou a entrega absoluta a Deus, 



5

POR JOÃO FOUTO

Mãe de Jesus Cristo, mãe da Igreja, 
rogai por nós!

se for generoso, opta por esta; se não o for, decide 
casar-se. Eis por que se reduz a vocação à genero-
sidade, o que a faz depender de cada um e a falseia 
radicalmente, pois ‘nem todos são capazes disso, a 
não ser aqueles a quem foi concedido’ (Mt 19,11)”. 
Se a vocação se reduzisse à generosidade, seria falsa. 
Além disso, o Matrimônio, autêntica via de santidade, 
tornar-se-ia uma saída para os não generosos.
A descoberta da vocação é, portanto, a coisa mais 
importante que pode acontecer na vida de qualquer 
cristão, pois “ilumina e explica todas as outras”. É a 
descoberta do sentido da existência. Por ela, somos 
capazes de ordenar nossas vidas, pois vislumbramos 
um porto ao qual remar. Permite-nos, por conta disso, 
concentrar esforços, de modo que sejamos melhores 
naquilo que nos compete. Dá-nos fé e perseverança, 
pois nos oferece uma luz em meio às tempestades. 
Preenche-nos da alegria sobrenatural de nos saber-
mos parte dos planos de Deus e corredentores com 
Cristo. Quando à descoberta segue-se uma entrega 
total, a vida converte-se numa aventura gigantesca e 
apaixonante, que vale a pena ser vivida. Se, ao con-
trário, não temos clara consciência de nosso fim, do 
objetivo pelo qual levantamos e deitamos todos os 
dias, sequer somos capazes da liberdade! E, por outro 
lado, se abraçamos um fim que não é aquele quisto 
por Deus, não apenas nos afastamos de nosso Criador 
como lutamos contra nossa própria natureza e felici-
dade e, inevitavelmente, rendemo-nos ao egoísmo.
Por fim, a reflexão sobre a vocação também nos ofe-
rece conteúdo para crescermos em humildade. Afinal, 
como ensinou Santa Teresa de Jesus, a humildade é a 
verdade. Ora, ninguém foi consultado antes de vir ao 
mundo. Sejamos, pois, sóbrios ao reconhecer alguns 
dos talentos que possuímos. Por acaso alguém mereceu 
nascer como nasceu? Não! Recebemos, de modo gra-
tuito, o dom de existir e o recebemos com uma missão 
específica e com outros dons convenientes a ela. Pobres 
de nós, portanto, quando, ao invés de verter em obras 
para Deus e para o próximo os nossos talentos, guar-
damo-los para nós, contemplando-nos a nós próprios 
pelo que não nos pertence. A Virgem Maria, por com-
preender muito bem isso, permaneceu humilde.
Que não nos cansemos de meditar tão sublime 

mistério, “o mais oculto, o mais elevado, e o menos 
conhecido” , pois foi nele que Deus “operou todos os 
mistérios subsequentes (...) este mistério é um resumo 
de todos os mistérios, e contém a vontade e a graça de 
todos” . Que, maravilhados pela grandeza de Maria, 
possamos a ela recorrer para que nos conduza pelos 
caminhos de Cristo, pois “Deus Filho desceu ao seu 
seio virginal, qual novo Adão no paraíso terrestre, 
para aí ter Suas complacências e operar em segredo 
maravilhas de graça. Deus, feito homem, encontrou 
Sua liberdade em Se ver aprisionado no seio da Vir-
gem mãe; patenteou a Sua força em Se deixar levar 
por esta Virgem santa; achou Sua glória e a de Seu Pai, 
escondendo Seus esplendores a todas as criaturas des-
te mundo, para revelá-las somente a Maria; glorificou 
Sua independência e majestade, dependendo desta 
Virgem amável (...) ó admirável e incompreensível 
dependência de um Deus! ” .
Grandes santos da Igreja foram enfáticos quando 
afirmaram que o auxílio da Virgem é necessário para 
nossa salvação. Não tenhamos medo, portanto, de 
recorrer a Maria, especialmente ao contemplarmos o 
mistério da Anunciação. São Luís Maria Grignion de 
Montfort, grande devoto de Nossa Senhora, ao pro-
por a consagração total à Virgem Maria, comentou 
que esta possui dois fins principais: “(1) para honrar 
e imitar a dependência em que Deus Filho quis estar 
de Maria, para glória de Seu Pai e para nossa salvação; 
dependência esta que transparece particularmente 
neste mistério em que Jesus Cristo se torna cativo e 
escravo no seio de Maria Santíssima; (2) para agra-
decer a Deus as graças incomparáveis que concedeu 
a Maria, principalmente por tê-la escolhido para Sua 
Mãe digníssima, escolha feita neste mistério” .

Fonte:
Federico Suárez, A Virgem Nossa Senhora, Ed. Quadrante.

São Luís Maria Grignion de Montfort, Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, nº 248.
Ibidem.

Ibidem, nº 18-19.
Ibidem, nº 243.
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São José:
 GUARDIÃO DA IGREJA

“JOSÉ, COMO ERA JUSTO...”

(MT 1,19)

“ C omo era justo”, assim o Evangelho de São 
Mateus menciona São José. Numa única e 
breve palavra, o evangelista encerra tudo a 

respeito de José – justo –, como bem destaca Michel Gasnier, 
em seu livro magistral José, o silencioso. E, se pensarmos um 
pouco, nem poderia ser diferente para aquele que iria ser o pai 
de Cristo, o custódio de sua casa na terra.

O justo do Antigo Testamento é aquele a quem o 
Evangelho dá o nome de santo, ou seja, nesse contexto 
justiça e santidade exprimem a mesma realidade. “Justiça”, 
no contexto do Evangelho em que é citado São José, não 
é apenas a virtude moral que consiste em “dar aos outros 
aquilo que lhes é devido”. Muito mais do que isso, é o 
conjunto de perfeições que fazem com que o homem esteja 
totalmente de acordo com a Lei de Deus, em harmonia 
completa com sua vontade. A palavra “justo” designa, pois, 
na linguagem bíblica, todas a virtudes reunidas conforme 
a vontade e a graça de Deus, ou seja, a santidade. 

Eis a maneira simples e direta com que o evangelista 
deixou registrada a participação daquele cujo desígnio 
divino reservou a belíssima missão de ser esposo de Maria, 
mãe de Deus e, pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. “São dele 
os pesos, as responsabilidades, os riscos e as fadigas da 
pequena e singular família. É dele o serviço, o trabalho, e 
o sacrifício, na penumbra do quadro evangélico, no qual 
é agradável contemplá-lo” (Paulo VI, homilia de 19 de 
março de 1969).

Inspirando-se no Evangelho, os padres da Igreja, desde 
os primeiros séculos, puseram em relevo que São José, 
assim como cuidou com amor de Maria e se dedicou 
com empenho jubiloso à educação de Jesus Cristo, assim 
também guarda e protege o Seu corpo místico, a Igreja, da 
qual a Virgem Santíssima é figura e modelo1.

Ora, não devemos nos esquecer do que São Paulo nos 

exorta em sua Carta aos tessalonicenses por parte de 
Cristo, Nosso Senhor: “Esta é a vontade de Deus: a vossa 
santificação” (1Ts 4,3). Logo, é preciso aproveitar o 
exemplo do patriarca São José para crescermos em vida 
interior. Crescer em vida interior é uma exigência da nossa 
vocação divina. 

O sacrifício total, que José fez da sua existência inteira, 
às exigências da vinda do Messias à sua própria casa, 
encontra a motivação adequada na “sua insondável 
vida interior, da qual lhe provêm ordens e consolações 
singularíssimas; dela lhe decorrem também a lógica 
e a força, própria das almas simples e límpidas, das 
grandes decisões, como foi a de colocar imediatamente 
à disposição dos desígnios divinos a própria liberdade, 
a sua legítima vocação humana e a felicidade conjugal, 
aceitando a condição, a responsabilidade e o peso da 
família e renunciando, por um incomparável amor 
virgíneo, ao natural amor conjugal que constitui e alimenta 
a mesma família”. 

O que sabemos sobre São José, que se tornou patrono da 
Igreja Católica por Pio IX, em 1870, é muito pouco. 

Porém, como destaca o Santo Papa João Paulo II, o “texto 
evangélico especifica o tipo de trabalho, mediante o 
qual José procurava garantir a sustentação da Família: o 
trabalho de carpinteiro. (...) Se a Família de Nazaré, na 
ordem da salvação e da santidade, é exemplo e modelo 
para as famílias humanas, é-o analogamente também o 
trabalho de Jesus ao lado de José carpinteiro. (...) 
Graças ao seu banco de trabalho, junto do qual exercitava 
o próprio ofício juntamente com Jesus, José aproximou o 
trabalho humano do mistério da Redenção. (...) Trata-se, 
em última análise, da santificação da vida cotidiana, no 
que cada pessoa deve empenhar-se, segundo o próprio 
estado, e que pode ser proposta apontando para um 

CAPA

1, Cf. S. Ireneu, Adversus haereses, IV, 23, 1: S. Ch. 100/72, pp. 692-694.
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modelo acessível a todos: São José”. 

E continua: “São José é o modelo dos humildes, que o 
cristianismo enaltece para grandes destinos; é a prova 
de que para ser bons e autênticos seguidores de Cristo 
não se necessitam ‘grandes coisas’, mas requerem-se 
somente virtudes comuns, humanas, simples e autênticas. 
(...) Os Evangelhos falam exclusivamente daquilo que 
José ‘fez’; no entanto, permitem-nos auscultar nas suas 
‘ações’, envolvidas pelo silêncio um clima de profunda 
contemplação. São José estava cotidianamente em 
contato com o mistério ‘escondido desde todos os séculos’, 
que ‘estabeleceu a sua morada’ sob o teto da sua casa. Isto 
explica, por exemplo, a razão por que Santa Teresa de 
Jesus, a grande reformadora do Carmelo contemplativo, 
tornou-se promotora da renovação do culto de São José na 
cristandade ocidental”.

PAPA FRANCISCO
Mais, recentemente, no encontro com as famílias filipinas em 
Manila, em janeiro de 2015, o Papa Francisco revelou quem 
o ajuda a resolver problemas e superar dificuldades: São José, 
o pai adotivo de Jesus e patrono da Igreja. O pontífice contou 
como se confia à intercessão do santo:

“Eu gostaria de dizer a vocês também uma coisa muito pessoal. 
Eu gosto muito de São José porque é um homem forte e de 
silêncio. No meu escritório, eu tenho uma imagem de São 
José dormindo, e, dormindo, ele cuida da Igreja. Quando eu 
tenho um problema ou uma dificuldade,  escrevo-o em um 
papelzinho e o coloco embaixo da imagem de São José, para 
que ele sonhe sobre isso. Isso significa: para que ele reze por 
este problema”, afirmou.

O Papa falou sobre esse hábito durante um discurso 
às famílias, ao citar o santo como modelo de silêncio, 
abandono em Deus, mas também de ação. São José 

é citado nos Evangelhos repousando enquanto lhe é 
revelada a vontade divina em sonho.

Para evitar que o amor se perca, o pontífice pediu às 
famílias que nunca deixem de lado a capacidade de 
sonhar e que estejam atentas a três atitudes: repousar 
no Senhor, levantar-se com Jesus e Maria e ser voz 
profética. Ele destacou que Deus Se manifesta ao homem 
nos momentos de repouso e que é essencial encontrar 
tempo para rezar, em meio aos afazeres diários.

“Esses momentos preciosos de repouso, de descanso com o 
Senhor na oração são momentos que gostaríamos, talvez, 
de prolongar. Mas, como São José, quando ouvimos a voz 
de Deus devemos despertar, levantar e agir”, disse.

PATRONO DA IGREJA CATÓLICA 
Recordando que Deus confiou os inícios da nossa 
Redenção à guarda desvelada de São José e, ainda, a 
graça de caminhar diante do mesmo Deus pelas vias 
da santidade e da justiça, amparados pelo exemplo e 
pela intercessão de São José, a Igreja celebra a Festa do 
Patriarca, patrono da Igreja Católica, no dia 19 de março.

Em tempos difíceis para a Igreja, Pio IX, em 1870, 
desejando confiá-la à especial proteção do Santo 
Patriarca José, declarou-o “Patrono da Igreja Católica”. 
Nos dias de hoje, dizia o Santo Padre João Paulo II, temos 
ainda numerosos motivos para rezar da mesma 
maneira: “Afastai de nós, ó Pai amantíssimo, esta peste 
de erros e de vícios (...) assisti-nos propício, do Céu, nesta 
luta contra o poder das trevas (...) e assim como outrora 
livrastes da morte a vida ameaçada do Menino Jesus, 
assim hoje defendei a santa Igreja de Deus das ciladas 
do inimigo e de todas as adversidades”. Hoje ainda 
temos motivos que perduram para recomendar todos e 
cada um dos homens a São José.
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POR ALECSANDRO ARAUJO DE SOUZA

Fontes: 
1. Gasnier, Michel. José Silencioso. Editora Quadrante. 

2. Papa João Paulo II. Exortação Apostólica Redemptoris custos. 
3. A imagem de São José dormindo que o Papa Francisco guarda no quarto. Entrevista do Papa 

Francisco ao site Aleteia. Publicada dia 19 de março de 2015.
4. Oração do Trabalho, Seleta de Orações, Editora Quadrante. 

No crescimento humano de Jesus “em sabedoria, em 
estatura e em graça” teve uma parte notável a virtude 
da laboriosidade, dado que “o trabalho é um bem do 
homem”, que “transforma a natureza” e torna o homem, 
“em certo sentido, mais homem”. O Papa Pio XI, numa 
oração riquíssima e que recomendamos sempre usá-la 
antes de iniciarmos os nossos trabalhos, diz assim: 

“Ó glorioso São José, modelo de todos os que se 
dedicam ao trabalho, alcançai-me a graça de trabalhar 
com espírito de penitência, em expiação dos meus 
pecados; de trabalhar com consciência, pondo o culto 
do dever acima de minhas inclinações; de trabalhar 
com consciência, pondo o cumprimento do meu dever 
acima de minhas inclinações naturais; de trabalhar com 
agradecimento e alegria, olhando como uma honra o 
poder de desenvolver por meio do meu trabalho os dons 
recebidos de Deus. 

Alcançai-me a graça de trabalhar com ordem, 
constância, intensidade e presença de Deus, sem jamais 
retroceder ante as dificuldades; de trabalhar, acima 
de tudo, com pureza de intenção e desapego de mim 

mesmo, tendo sempre diante dos olhos todas as almas 
e as contas que prestarei a Deus: a do tempo perdido, 
das habilidades inutilizadas, do bem omitido e das 
vaidades estéreis em meus trabalhos, tão contrárias à 
obra de Deus. 

Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo à vossa imitação, 
ó Patriarca São José! Esse será o meu lema na vida e na 
hora da morte. Amém!”

Que a Santíssima Virgem Maria, esposa de São José, que 
teve nele o seu guardião e protetor para as horas mais 
difíceis, ensine-nos a amá-lo, a respeitá-lo e a ir a José 
para conformar a nossa vontade com a vontade de Deus.
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Quaresma, 
TEMPO DE PENITÊNCIA

N este primeiro domingo da Quaresma, 
a liturgia nos mostra Jesus, que reza 
e jejua durante 40 dias no deserto, 

preparando-se para cumprir publicamente a Sua missão 
salvadora. Precisamente como recordação daquele 
lapso de tempo, e para imitar Nosso Senhor, a Igreja 
estabeleceu este período litúrgico de 40 dias como 
preparação para a Páscoa. Não há outro caminho: se 
quisermos seguir os passos de Jesus temos de olhar o Seu 
exemplo e procurar identificarmo-nos com Ele.

O primeiro ensinamento, que surge com clara evidência 
do Seu modo santo de agir, é a absoluta necessidade da 
oração e da penitência para realizar qualquer obra boa; 
com maior motivo, a obra da própria santificação. “Santo, 
sem oração?! Não acredito nessa santidade”, escreveu São 
Josemaria Escrivá (Caminho, nº 107), bem consciente – 
também por experiência pessoal – da primazia da oração 
na vida cristã.

Esse é o primeiro ponto que podemos considerar. Como 

é a nossa oração? Rezamos todos os dias? Rezamos 
de verdade, ou seja, não somente com os lábios, mas, 
antes de mais nada, com todo o coração? Para uma 
mulher ou um homem que se sabe criatura e filho de 
Deus, a oração deveria ser algo espontâneo; deveria 
emergir constantemente na sua própria vida, não só nos 
momentos de dificuldade ou quando se experimentam 
com maior evidência as limitações pessoais.

A Quaresma oferece a todos a possibilidade de, com o 
auxílio da graça, redescobrir a importância da oração 
pessoal, de que nos empenhemos a rezar melhor e a 
rezar mais. Mas, Jesus não Se limita a fazer oração. 
Pratica também o jejum, e durante 40 dias! É uma luz 
viva para todos nós, pessoas deste tempo e para aqueles 
que virão: a mortificação é outro modo de rezar; é, como 
assinalava frequentemente São Josemaria, a oração dos 
sentidos (É Cristo que passa, nº 9).

Com a Quaresma, a Igreja nos recorda que a oração, 
a penitência e também as obras de misericórdia são 

REFLEXÃO
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Nesta quarta-feira, a imposição das cinzas assinala 
o início da Quaresma. Cobrir-se de cinzas para 
simbolizar penitência e arrependimento é uma 
tradição que vive em muitas religiões. Esta é a origem e 
o significado desse símbolo.

A Quaresma, tempo de preparação interior para 
celebração da Morte e Ressurreição de Cristo, inicia-se 
com a Quarta-feira Santa.

Esse dia cai em diferentes datas ano a ano, de acordo 
com a data móvel de Páscoa. Pode acontecer entre 4 de 
fevereiro e 10 de março.

Que a Quaresma dure 40 dias é um costume que se 
fixou no século IV. Seguindo a tradição, nos séculos 
VI-VII cobrou grande importância o jejum como 
prática quaresmal.

Mas, não é prática habitual jejuar no domingo – por se 
tratar do dia do Senhor –, pelo que se adiantou o início 
da Quaresma para quarta-feira.

Na imposição das cinzas o sacerdote traça uma cruz 
sobre a fronte dos fiéis, enquanto repete as palavras 
“Converte-te e crê no Evangelho” ou “Recorda que pó 
és e em pó te tens de converter”, para nos recordar que 
nosso lugar definitivo é o Céu.

O uso das cinzas para simbolizar penitência é antigo: os 
judeus, por exemplo, acostumavam a cobrir-se de cinzas 
quando faziam algum sacrifício, como os ninivitas.

Também nos primeiros séculos da Igreja, as pessoas que 
queriam receber o sacramento da Reconciliação na Quinta-
feira Santa punham cinzas na cabeça e se apresentavam ante 
a comunidade vestidos com um “hábito penitencial”. Isso 
representava sua vontade de se converter.

Na Igreja Católica essa tradição perdura desde o século 
IX e existe para recordar-nos que, ao fim de nossas 
vidas, só levaremos aquilo que tenhamos feito por 
Deus e pelos demais homens.

POR JAVIER ECHEVARRÍA,
 PRELADO DO OPUS (1932-2016)

Fonte: 
fragmento da homilia que o prelado do Opus Dei dirigiu aos fiéis reunidos na Paróquia de São 

Josemaria Escrivá em Roma, por ocasião da ordenação diaconal de fiéis da prelazia do Opus Dei. 
25 de fevereiro de 2015. 

constitutivos essenciais da existência do cristão. Não 
pode haver uma verdadeira vida cristã em que essas 
práticas não ocupam um lugar de primeiro plano que 
lhes corresponde no projeto salvífico de Deus.

PARA VENCER NAS BATALHAS ESPIRITUAIS
Depois que o Nosso Senhor rezou e jejuou, o tentador 
aproximou-se e disse a Jesus: “Se és o Filho de Deus, 
manda que estas pedras se transformem em pães” (Mt 
4,2). Mistério impressionante: quem está sendo tentado 
não é um homem qualquer, mesmo perfeitíssimo, mas o 
Filho Unigênito de Deus!

Essa cena evangélica deve encher-nos de consolo e de 
segurança. Também nós somos frequentemente tentados 
e o seremos até o fim de nossas vidas. Satanás e a nossa 
fraqueza pessoal não desistem de pôr obstáculos no 
nosso caminho para a vida eterna. Mas Cristo venceu o 
demônio por nós: unidos a Cristo podemos e devemos 
enfrentar com sucesso todas as possíveis insídias, com 
a condição, no entanto, de que não nos coloquemos 
voluntariamente em tentação, de que fujamos de todas as 
ocasiões próximas de pecado. Porque, como nos ensinam 
tantos autores de vida espiritual, o demônio é como um 
cão amarrado: pode latir muito, mas não pode morder, se 
nós não nos aproximarmos tontamente dele.

“Se [o demônio] te fizer presente a tua pobreza (...) 
– exorta um grande Padre da Igreja, São Gregório 
Nazianzeno – mostra-lhe o que [ele] não adivinha; opõe-
lhe aquela palavra de vida que é pão descido do céu e que 
dá vida ao mundo” (Discurso 40, 10). Aproximar-se com 
piedade, bem preparado à Confissão e à Comunhão, é 
uma arma formidável para vencer as batalhas espirituais.

Estamos percorrendo um ano especialmente dedicado à 
Eucaristia, durante o qual temos a possibilidade de lucrar 
indulgências com maior frequência e facilidade. Elas são 
uma grande ajuda para a nossa vida cristã; aplicando-nos 
com abundância os méritos de Cristo, de Nossa Senhora 
e de todos os santos, purificam-nos das penas devidas 
pelas nossas culpas e nos dão força espiritual.

Para terminar lhes recordo de uma realidade que 
conhecem bem: Nossa Senhora é muitas vezes 
representada no ato de pisar com o seu pé imaculado a 
cabeça da serpente infernal. Ela é vencedora do demônio 
e do pecado pela sua íntima união com Cristo e é nossa 
mãe. Peçamos, portanto, a Maria que esteja sempre ao 
nosso lado e nos ajude em todos os momentos da nossa 
existência. Assim seja.

Fonte: Site Prelazia do Opus Dei, Brasil
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Os brasileiros assistiram atônitos às carnifi cinas 
realizadas nos presídios dos Estados do 
Amazonas, Roraima e Natal no início do ano de 

2017, produzindo uma estatística horrorosa de cerca de 
120 mortes de maneira brutal.

As cenas que vieram a público chocam o cidadão 
de bem pela crueldade com que homens foram 
decapitados, esquartejados, queimados e jogados 
a esmo como meros objetos, coisas vulgares e sem 
alma, descartáveis. Cenas que não condizem com a 
dignidade do ser humano, feito à imagem e semelhança 
de Deus. Cenas de uma selvageria estrondosa. 

Talvez, a pergunta incômoda que possamos fazer seja: 
o que deu errado? Ou, indo um pouco mais além, o 
que deu errado na vida desses presidiários, muitos dos 
quais, a bem da verdade, antes de estar presos já tinham 
perdido a beleza da vida humana e, quiçá, até mesmo 
suas vidas como filhos de Deus de forma definitiva?

A resposta fácil está em dizer que Deus deu a cada 
um de nós o livre-arbítrio e ponto. Se o ser humano 
quis escolher esse caminho de morte, foi fruto de uma 
escolha, pessoal e livre. Portanto, não há muito que fazer 
nesse caso, a não ser lamentar pelo caminho escolhido 
por esses presidiários que para muitos nem mesmo 
podem ser chamados de seres humanos! 

Porém, devíamos nos perguntar, então, por que Cristo 
Se deu ao trabalho de vir até nós para nos salvar, 
redimir-nos? E, ainda, por que conta conosco para a 
concretização de Sua obra de redenção do mundo? Ora, 
estaria essa vontade de Cristo em desacordo com o nosso 
livre-arbítrio, dado a nós na criação pelo próprio Deus? 

Certamente, não!

Deus conhece as misérias humanas e, após nossa queda, 
empreendeu o resgate com o preço do sacrifício do 

Seu próprio Filho, que Se encarnou para restaurar a 
dignidade primitiva da humanidade, dando assim pleno 
cumprimento ao plano original de Deus para a criação.

Convertei-vos e crede no Evangelho! Assim nos 
ensinam os santos Evangelhos. 

Nossa crença em Jesus Cristo tem implicações 
práticas. Toda a nossa vida torna-se um grande altar 
no qual cada um de nós tem que sacrificar algo do 
seu presente para o dia de amanhã, para o futuro, se 
estivermos, obviamente, interessados em colaborar 
com o Cristo. Podemos fazer esse oferecimento 
porque somos um sacerdócio real, uma nação santa.

O que assistimos nos presídios é fruto do livre-arbítrio, 
sem dúvida! Mas, também, é fruto da baixa temperatura 
espiritual que a descristianização da sociedade nos 
impõe e nisso somos obrigados a dizer: “Confesso 
a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que 

SOMOS CORDEIROS 
E NÃO LOBOS!

OPINIÃO

“ENQUANTO FORMOS 
CORDEIROS, NÓS 

VENCEREMOS. SE NOS 
TORNAMOS LOBOS SEREMOS 
VENCIDOS, PORQUE ENTÃO 
NOS FALTARÁ A AJUDA DO 
PASTOR, QUE É PASTOR DE 

CORDEIROS E NÃO DE LOBOS.” 

São João Crisóstomo
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pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e 
omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa”. 

Temos que assumir a nossa responsabilidade como 
católicos. São Josemaria Escrivá nos revelava um 
segredo que nos ajuda a entender a crise em que 
vivemos no Brasil e no mundo. Dizia: “Um segredo. Um 
segredo em voz alta: estas crises mundiais são crises 
de santos. Deus quer um punhado de homens ‘seus’ em 
cada atividade humana. Depois... ‘pax Christi in regno 
Christi’, a paz de Cristo no Reino de Cristo”.

Foi o próprio Cristo que nos exortou a sermos sal e 
luz no mundo, pois Ele conta conosco para salvar as 
Suas ovelhas perdidas em todas as atividades humanas, 
inclusive nos presídios. Cristo não espera que fiquemos, 
como disse o Papa Francisco, sentados no sofá a assistir 
o que se passa no mundo, como se não fôssemos 
protagonistas dele. 

Cristo nos chama a sermos sal para resgatar o sabor da 
vida e, ao mesmo tempo, conservá-la de sua corrupção 
nem sempre natural, mas por escolha própria, fruto de 
má formação humana e espiritual. Luz para iluminar 
as consciências obscurecidas por uma formação 
materialista que despreza a dimensão religiosa do 
homem, mas que desgraçadamente penetrou todos os 
âmbitos culturais de nossa sociedade com a constância 
de um pequeno vazamento de água que, ao ser exposto 
à luz, revela os danos graves causados às colunas da 
sociedade: a família e a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo.

Santa Teresa de Ávila, numa oração belíssima, assim 
expressou essa estreita colaboração esperada por parte 
de Nosso Senhor: “Cristo agora não tem outro corpo 
senão o vosso, não tem outras mãos nem outros pés na 
terra senão os vossos. Vossos são os olhos com que Ele 
olha compassivamente para este mundo. Vossos são os 
pés com que Ele caminha para fazer o bem. Vossas são 
as mãos com que Ele abençoa o mundo inteiro”. 

Logo, como cristãos, não podemos fugir de nossas 
responsabilidades e repetirmos Adão, que se escondeu 
de Deus quando Ele lhe chamou e disse: “Onde estás?”. 
E é bom que se diga mais uma vez, Deus não faz uma 
pergunta para a qual não sabe a resposta; o que Ele quer é 
provocar em nós o despertar da consciência de onde está o 
nosso coração, pois onde ele está aí está o nosso tesouro.

“Onde estás?”. Não te recordas ou não te ensinaram: 
“Não temais os que matam o corpo e não podem matar 
a alma. Temei antes Aquele que pode lançar a alma e o 
corpo na Geena” (Mt 10,28). Onde está o teu coração, 
meu filho? Não só tu que mutilas os corpos de seus 
irmãos nos presídios de maneira brutal; mas também 
tu, que és meu filho e que não és quente e nem frio, mas 
mornos! “Oxalá fostes frios ou quentes!” . Esqueceste, 
também, porventura do que diz a Sagrada Escritura? 

Talvez, Cristo pense assim e, nesse momento, volte a 
chorar pelos seus filhos e pela nossa tibieza.

“A misericórdia divina lembra-nos que as prisões 
são um sintoma de como estamos na sociedade; em 
muitos casos são um sintoma de silêncios e omissões 
provocadas pela cultura do descarte. São sintoma 
duma cultura que deixou de apostar na vida, duma 
sociedade que foi abandonando os seus filhos.” (Papa 
Francisco durante sua visita à penitenciária de Ciudad 
Juárez, México.) 

Portanto, a barbárie nos presídios e nas ruas das cidades 
do Brasil e do mundo também é nossa! É preciso pôr fi m à 
cultura da morte que se instala em silêncio na sociedade.

As escrituras são claras ao narrar do que somos capazes, 
quando desconhecemos que Deus é amor. Lembremos 
que “Saulo assistiu ao apedrejamento de Estêvão: talvez 
ainda fosse muito jovem para participar da execução, 
mas ‘as testemunhas deixaram seus mantos aos pés 
de um jovem chamado Saulo, enquanto apedrejavam 
Estêvão’” (At 7,58-59). Mas, o autor dos Atos dos 
Apóstolos faz notar a sua cumplicidade: “E Saulo estava 
lá, consentindo na execução de Estêvão” (At 8,1). 

No entanto, a caminho de Damasco tudo mudou na 
vida de Saulo, que viria a ser tornar Paulo, o apóstolo 
dos gentios, por graça de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Saulo foi convertido quando seu trabalho era levar à 
morte os cristãos. E, mais uma vez, não nos esqueçamos 
de que Cristo valeu-Se de Ananias para completar Sua 
obra, desde sempre Ele conta conosco. Não podemos 
desapontá-lo quando Ele nos chamar.

Recentemente o Papa Francisco nos disse que a vida 
cristã é uma luta contra as tentações. Dizia o nosso 
romano pontífice numa Missa celebrada na Casa 
Santa Marta: “Uma vida cristã sem tentações não 
é cristã: é ideológica, é gnóstica, mas não é cristã. 
Quando o Pai atrai as pessoas a Jesus, há outro que 
atrai de modo contrário e provoca a guerra interior! E 
por isso Paulo fala da vida cristã como uma luta: uma 
luta de todos os dias. Uma luta! ”.

Que a Santíssima Virgem Maria, mãe de Deus e mãe 
nossa, interceda junto a seu Filho para que, a exemplo 
de Saulo, a quem Cristo foi buscar no afã de acabar com 
a vida dos cristãos, também venha ao nosso encontro e 
produza em nós a conversão que nos faça instrumento 
dócil nas mãos de Deus.

POR ALECSANDRO ARAUJO DE SOUZA 

Fontes: 
Caminho. Ponto 301/ Josemaria Escrivá; tradução de Alipio Maia e Castro. 9ª Edição – São Paulo: 

Editora Quadrante
Trabalho ordinário, graça extraordinária: a minha jornada espiritual no Opus Dei. Citação da 

oração de Santa Teresa de Ávila, p. 40. Scott Hahn. Editora Quadrante
 Cf. 1Pe 2,9.

 Cf. Apocalipse 3, 14-22.
 Cf. Atos dos Apóstolos, 9.
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“ E sperança é a âncora da nossa alma, segura e 
fi rme, e que penetra onde Jesus entrou por 
nós como precursor.” (cf. Heb 6,19-20)

A esperança é ativa. Por ela e com ela somos vencedores 
em todas as circunstâncias, pois nos conduz rumo à 
salvação. A esperança cristã funciona como um escudo 
que nos protege contra o desânimo e a desesperança 
causada pelas decepções do mundo. 

A esperança se exprime e se alimenta na oração. Faz-nos 
caminhar pela fé. 

O mundo muitas vezes faz o “jogo da Poliana”, aquela 
menina otimista que conseguia ver sempre uma solução, 
um mundo cor-de-rosa no meio do caos. O cristão não 
pode “ser Poliana”! Nossa esperança é Cristo , Deus vivo 
que morreu, ressuscitou e está presente e atuante no meio 
de nós. Ele é a razão da nossa esperança! Por isso o cristão 
não se decepciona; sabe em quem colocou sua esperança! 
Nosso Deus é fi el e faz novas todas as coisas. 

“A esperança é a virtude teologal, dom de Deus, que nos faz 
desejar como nossa felicidade o Reino dos Céus e a Vida 
Eterna, pondo nossa confi ança nas promessas de Cristo, 
apoiando-nos não em nossas forças, mas no socorro da 
graça do Espírito Santo.” (CIC 1817)

Esperança é dom.

Esperança é diferente de otimismo.

Esperança é crer sem ver.

Esperança é trazer para o presente uma realidade ainda 
oculta aos nossos olhos.

Esperança é saber ver com os olhos da fé.

Esperança é a capacidade de olhar e reagir àquilo que 
parece não ter saída.

Esperança não decepciona porque está fundada Naquele 
que é fi el.

POR GRUPO DE ORAÇÃO ESPÍRITO SANTO

Esperança é diferente de esperar. 

A esperança tem que ser do verbo esperançar.

O fi lósofo Mário Sérgio Cortella complementa 
explicando: “Muita gente tem esperança do verbo 
‘esperar’, isto não é esperança, é espera. Ah! Eu espero que 
melhore, que funcione, que resolva... Já esperançar é ir 
atrás, agir, não desistir”. 

Por muitos séculos o povo de Deus caminhou na 
escuridão, iluminado apenas pela esperança na 
promessa. Assim o pai da nossa fé e da esperança cristã, 
Abraão, caminhou contra toda lógica humana, confi ante 
na promessa de Deus. A esperança cristã ainda hoje vai 
abrindo novos horizontes e nos tornando capazes de 
sonhar aquilo que é inimaginável. A esperança é um 
caminho difícil porque nos conduz para fora da zona 
de conforto e das seguranças humanas. Diz o Papa 
Francisco que “a esperança é também não ter medo de 
olhar a realidade e aceitar as suas contradições. Por isso 
Abraão na sua fé dirige-se a Deus para que o ajude a 
continuar a esperar. Então Deus o faz sair da tenda e ver 
o céu estrelado. E, onde olhos normais só veem estrelas, 
os olhos de Abraão vislumbraram o sinal da fi delidade 
do Senhor”. 

Quando cremos e desejamos de todo coração, o Senhor 
nos conduz para fora de nós mesmos 
(nossa tenda), abre nossos olhos 
para o céu, faz-nos sair da 
escuridão, reagir e realizar o 
sonho de Deus, penhor da 
nossa salvação.

Que neste Ano Mariano, 
Nossa Senhora interceda por 
nós e nos ajude a um “sim” 
pleno, generoso. 

ESPERAR X 
ESPERANÇAR

GRUPO DE ORAÇÃO ESPÍRITO SANTO
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VOCAÇÃO
Hugo Azevedo, Editora Quadrante - 96 páginas

T odos os cristãos são chamados à santidade, mas 
nem todos chegam ao Céu pelo mesmo caminho. 
A uns Deus chama à vida consagrada, a outros 

ao celibato laical, a outros ao sacerdócio, a outros ao 
matrimônio...

Mas essas vocações “grandes” são também feitas de outras, 
“pequenas”. Cada instante da vida nos exige uma resposta. É 
um chamamento de Deus, uma “vocação”. Sim, há na vida os 
chamamentos “decisivos”, de longo alcance, mas os de curto 
prazo não devem ser desprezados. Antes, são os “sinais” que 
Deus põe no percurso para que não percamos o rumo.

Se quisermos ser capazes de enxergar esses sinais, 
precisamos manter bem abertos os olhos da alma, a 
consciência. Se quisermos ser capazes de responder ao que 
Deus nos pede, precisamos confi ar plenamente Nele, que 
como Pai amoroso jamais nos pedirá algo além das nossas 
forças e deseja somente a nossa felicidade.

ADQUIRA ESTE LIVRO NA LIVRARIA DA PARÓQUIA!

PARA LER

Já estão disponíveis os áudios e partituras dos cantos do Tempo Comum. 
Acesse o site: www.nossasenhoradobrasil.com.br e confi ra!
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Bazar de Natal
Dia 4 de dezembro de 2016, realizamos o Bazar de Natal 
em prol das obras sociais e de misericórdia da Igreja Nossa 
Senhora do Brasil.

Sucesso absoluto! Agradecemos a todos os paroquianos 
que nos prestigiaram e também a nossos parceiros.

Receita em prol das OBRAS: R$ 18.657,65

Nossos parceiros
CLAUDETEDECA

LE DELICE

CINTOS E ETC

LOJA NSB

VIVI HOME

JOSE ARTESANTO

PAPETERIA

ROMÃ ROUGE

NAZARETH BITTENCOURT

LUDBI

BRU PUOLI GIFTS 

PAULA de BUENOS AIRES

AROMAS

TOQUE DE ARTE

ADERE

KING BEBIDAS

ROYAL MEAT HAMBURGUER

DOOG HOT DOG

TRANSPARÊNCIA 
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PROCLAMASEXPEDIENTE PASTORAL

MARÇO
John Eigi Senaha e Ana Carolina Imai Honda  Ronaldo Pinto de Oliveira e Carla Vitoria Caldas Pinto 

 Paulo Isaac de Almeida Reales e Mariana Vila Real  Anderson Freitas Silva e Mariana Th omaz 
Clemente  Danilo Horvath Pavani e Renata Yumi Owada  Leandro dos Santos Silva e Dayane 
Miranda da Silva  Victor Galvão Moura Pereira e Tatiana Trepiglione de Oliveira  Henrique Osako 
e Aline Aragão de São Pedro Santos  Wagner Lucas Pereira e Paloma Moreira Ramos  Dagoberto 
Coracini Filho e Louise Rodrigues de Vasconcelos  Marcio Antônio Carreira e Ketlin Olaia Ferrante 

  Carlos Augusto Nunes da Silva e Vanessa Rezende de Carvalho  Franco Sollito Marchetti e Erika 
Mucciolo Cabernite  Vinicius Iangoni e Fernanda Sanchez Nunes  Danillo Mão Cheia D’Amaral e 
Natali Cauzzo  Bruno Chohfi  e Daniela Said Haidar  Yuri Felipe Games Godoy e Ariane de Siqueira 

 Matheus Camparrela Vieira e Mariana Domingues de Castro Camargo Aranha  Marcos Ferraresso 
Junior e Luciana Teixeira Andrade  Marcelo de Arruda Matteucci e Juliana Seabra de Amaro

FEVEREIRO
Manuel da Silva Sé Neto e Luciana Madureira Rangel  Jorge Augusto Pupo dos Santos e Giovanna 
Folchini da Silveira  Fabio Passos Ribeiro de Souza e Beatriz Krahenbuhl Silveira Piccini  Douglas 
Lemos Ribeiro e Barbara Fernandes Pereira  Pablo Farias Muniain e Natália Morales de Camargo  
Bruno Parasmo Bianchi e Ana Clara Cruz Magnani  Luiz Henrique Montanhine e Natália Oliveira 
Costa  Rafael Mendes Baff a e Vanessa Costa Trevisan  Nabil Akl Abdul Massih e Gabriela Pereira 
Abou Rejaili

Grupo Sementes do Espírito
Segundas-feiras, às 20h.

Grupo de Oração Espírito Santo
Quintas-feiras, às 14h30.

Plantão de Oração
Terças-feiras, às 15h.

Terço dos Homens
Terças-feiras, às 20h30.

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, 

das 10 às 14h.

Missa de N. sra. de schoenstatt
23 DE MARÇO, às 12h.

RECOLHIMENTO FEMININO
14 de FEVEREIRO.

HORA SANTA com 
Exposição do Santíssimo
Sextas-feiras, às 11h.
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Coordenação: Gisele Frey • Revisão: Marcus Facciollo

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

SECRETARIA
Atendimento em dias úteis, das 8h às 19h, 
e aos sábados, das 8h às 13h.
nsbrasil@nossasenhoradobrasil.com.br
(11) 3082 9786

CONFISSÕES
Terças e quintas, das 8h às 12h; ou nos 
horários das missas antes ou após.

MISSAS
Segundas-feiras: 8h, 9h, 12h05, 17h30 e 
18h30. De terças a sextas: 8h, 9h, 12h05 e 
17h30. Sábados: 8h, 9h, 12h e 16h. Domingos: 
8h, 10h, 11h15, 12h30, 17h, 18h30 e 20h.
Para missas individuais, de sétimo dia ou 
outras intenções, verifi car outros horários na 
secretaria paroquial.

BATISMO
Inscrições com antecedência na secretaria 
paroquial. Curso preparatório de Batismo 
para pais e padrinhos, comparecer munidos 
de uma lata de leite, para ser doada para 
instituições de caridade, e documentação. 
A lista de documentos para a inscrição está 
no site da Paróquia. Para mais informações 
ou esclarecimentos procurar pessoalmente a 
secretaria paroquial.

DATAS DO CURSO DE BATISMO
5/02 e 19/03.

HORÁRIOS E DIAS PARA BATISMO
Sábados, 13 e 15h (individuais), e domingos, 
9h, 13h30 e 15h30 (individuais) e 14h30 
(coletivo).

Os batizados devem ser marcados com certa 
antecedência.

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

CURSO DE NOIVOS
O curso se inicia com três encontros às 
quartas-feiras à noite, no horário das 20h às 
21h30, e termina no fi m de semana, incluindo 
o sábado, das 14 às 19h, e o domingo, das 
8h30 às 12h. A seguir, a Santa Missa com 
especial intenção para os noivos às 12h30.
1º Curso: 8/2, 15/2,  22/2, 4/3 e 5/3

EXPEDIENTE PAROQUIAL 

Obs.: é necessário marcar previamente contatando 
uma pessoa responsável nos grupos de oração.

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO
QUINTAS-FEIRAS, DAS 8H30 ÀS 17HS.

Curso De Noivos
1º Curso: 8/2, 15/2,  22/2, 4/3 e 5/3


