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"QUEM COME A MINHA CARNE
E BEBE O MEU SANGUE 

PERMANECE EM MIM E EU NELE"
(JOÃO 6,56)
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O SILÊNCIO E A ORAÇÃO
I

I

O primeiro gesto do Papa em Fátima foi uma longa 
prece diante da pequena imagem da Virgem, 
antes de lhe prestar a antiquíssima homenagem 

da rosa de ouro. Num silêncio impressionante, 
interrompido apenas pelo chilrear dos passarinhos, não 
obstante centenas de milhares de pessoas estivessem 
presentes na enorme esplanada onde, nos últimos 50 
anos, vieram três dos seus predecessores. E precisamente a 
oração foi a finalidade da brevíssima viagem de Bergoglio, 
que durante o rosário noturno se definiu peregrino da luz, 
da paz e da esperança.

Um peregrino que veio somente para rezar à “Senhora 
vestida de branco” que há um século manifestou “os 
desígnios da misericórdia de Deus”, ele, “como bispo 
vestido de branco”, que veio para recordar aqueles que 
“revestidos de candor batismal desejam viver em Deus e 
recitam os mistérios de Cristo para alcançar a paz”, disse 

o Pontífice. E acrescentou: assim seremos “a Igreja vestida 
de branco, do candor lavado no sangue do Cordeiro, 
derramado até hoje nas guerras que destroem o mundo 
em que vivemos”.

Tendo como pano de fundo a viagem essencial de 
Paulo VI, que veio a Fátima para implorar a paz, 
também a peregrinação de Francisco se insere numa 
contemporaneidade contraditória, evocada pelo seu 
secretário de Estado, Cardeal Pietro Parolin, na Missa 
celebrada quando já tinha anoitecido, na escuridão 
constelada de milhares de velas: um século depois da 
primeira aparição da Virgem, quando a Europa era 
devastada pelo conflito, hoje a paz é afirmada e parece 
óbvia, mas ao mesmo tempo para milhões de pessoas está 
muito distante, a tal ponto que justamente o Papa fala de 
uma guerra mundial “aos pedaços”, difundida e alimentada 
por inconfessáveis interesses econômicos.
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O SILÊNCIO E A ORAÇÃO

Publicado pelo jornal L’Osservatore Romano, 13 de maio de 2017.

Cem anos após os acontecimentos de 1917 o Pontífice 
canonizou os mais jovens videntes de Fátima, os dois 
irmãozinhos Francisco e Jacinta Marto. E já na noite de 13 de 
maio, a segunda, não conseguiu conter-se e revelou o segredo 
à mãe: “Hoje vi Nossa Senhora. Eles tinham visto a Mãe 
do Céu”, disse Bergoglio, observando que só eles a tinham 
visto, e acrescentou: “Maria não veio aqui a fim de que nós 
a víssemos: para isso teremos toda a eternidade, claramente 
se formos para o Céu”. Com efeito, a Virgem, “prevendo e 
alertando-nos contra o risco do inferno, rumo ao qual leva 
uma vida sem Deus, muitas vezes proposta e imposta, e que 
profana Deus nas Suas criaturas, veio recordar-nos a luz de 
Deus que habita em nós e que nos cobre”.

Eis o segredo de Fátima, uma mensagem que certamente 
não está contida em revelações sensacionais. “Nenhum 
grande mistério é revelado; o véu do futuro não se 
descerra”, escreveu em 2000 o Cardeal Ratzinger, porque o 
sentido da mensagem consiste em “transformar as forças 
da mudança em bem”, depois de um século marcado por 
guerras tremendas e por perseguições contra a Igreja. 
Esse sentido foi recordado por Francisco, com as palavras 
de Paulo VI: “Se quisermos ser cristãos, temos que ser 
marianos, isto é, devemos reconhecer a relação essencial, 
vital e providencial que une Nossa Senhora a Jesus e que 
nos abre o caminho que conduz a Ele”. Simplesmente 
seguindo o caminho indicado pelo Evangelho, como fez 
Maria, Sua primeira testemunha.

CEM ANOS APÓS OS 

ACONTECIMENTOS DE 1917 

O PONTÍFICE CANONIZOU 

OS MAIS JOVENS VIDENTES 

DE FÁTIMA, OS DOIS 

IRMÃOZINHOS FRANCISCO 

E JACINTA MARTO.

NENHUM GRANDE 

MISTÉRIO É REVELADO;

 O VÉU DO FUTURO

NÃO SE DESCERRA.

créditos: divulgação w
eb
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N a vigília da Sua Paixão, durante a ceia 
pascal, o Senhor tomou o pão nas Suas 
mãos – assim ouvimos no Evangelho – e, 

tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-o 
aos discípulos, dizendo: “Tomai: isto é o Meu corpo”. 
Depois, tomou o cálice, deu graças e entregou-lhe. Todos 
beberam dele. E Ele disse-lhes: “Isto é o Meu sangue, o 
sangue da aliança derramado por muitos” (Mc 14,22-24). 
Toda a história de Deus com os homens está resumida 
nessas palavras. Não foi só recolhido e interpretado no 

CAPA

SOLENIDADE DE

passado, mas antecipado também no futuro – a vinda do 
Reino de Deus ao mundo. Aquilo que Jesus diz não são 
simplesmente palavras. O que Ele diz é acontecimento, o 
acontecimento central da história do mundo e da nossa 
vida pessoal. Essas palavras são inexauríveis. 

Jesus, como sinal da Sua presença, escolheu pão e vinho. 
Com cada um dos dois sinais doa-Se totalmente, e não só 
uma parte de Si. O Ressuscitado não está dividido. Ele é uma 
pessoa que, mediante os sinais, aproxima-Se de nós e Se une 
a nós. Mas os sinais representam, a seu modo, cada aspecto 
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particular do Seu mistério e, com o Seu típico manifestar-Se, 
querem falar-nos, para que aprendamos a compreender um 
pouco mais o mistério de Jesus Cristo.

Durante a procissão e a adoração nós olhamos para a 
hóstia consagrada – o tipo mais simples de pão e de 
alimento, feito apenas com farinha e água. Assim vemo-
lo como o alimento dos pobres, aos quais em primeiro 
lugar o Senhor destinou a sua proximidade. A oração 
com a qual a Igreja durante a liturgia da Missa entrega 
esse pão ao Senhor qualifica-o como fruto da terra e do 
trabalho do homem. Nele está contida a fadiga humana, 
o trabalho cotidiano de quem cultiva a terra, semeia e 
recolhe e finalmente prepara o pão. Contudo, o pão não é 
simplesmente e somente o nosso produto, uma coisa feita 
por nós; é fruto da terra e, portanto, também dom. Porque 
o fato de que a terra dá frutos não é merecimento nosso; 
só o Criador lhe podia conferir a fertilidade. E agora 
podemos alargar um pouco mais essa oração da Igreja, 
dizendo: o pão é fruto da terra e, ao mesmo tempo, do céu.

Pressupõe a sinergia das forças da terra e dos dons 
do alto, isto é, do sol e da chuva. E também a água, da 
qual temos necessidade para preparar o pão, não a 
podemos produzir nós. Num período no qual se fala da 
desertificação e sentimos sempre de novo denunciar o 
perigo de que homens e animais morram de sede nessas 
regiões sem água, damo-nos conta da grandeza do dom 
também da água e de quanto somos incapazes de o obter 
sozinhos. Então, olhando mais de perto, vemos esse 
pequeno pedaço de hóstia branca, esse pão dos pobres, 
como uma síntese da criação. Céu e terra, assim como a 
atividade e o espírito do homem, concorrem.

A sinergia das forças que torna possível no nosso pobre 
planeta o mistério da vida e a existência do homem vem ao 

DEPOIS, TOMOU O 

CÁLICE, DEU GRAÇAS E 

ENTREGOU-LHE. TODOS 

BEBERAM DELE. E ELE 

DISSE-LHES: “ISTO É O MEU 

SANGUE, O SANGUE DA 

ALIANÇA DERRAMADO 

POR MUITOS.

(MC 14,22-24)

NUM PERÍODO NO 

QUAL SE FALA DA 

DESERTIFICAÇÃO E 

SENTIMOS SEMPRE DE 

NOVO DENUNCIAR O 

PERIGO DE QUE HOMENS 

E ANIMAIS MORRAM DE 

SEDE NESSAS REGIÕES 

SEM ÁGUA, DAMO-NOS 

CONTA DA GRANDEZA DO 

DOM TAMBÉM DA ÁGUA 

E DE QUANTO SOMOS 

INCAPAZES DE O OBTER 

SOZINHOS.

nosso encontro em toda a sua maravilhosa grandeza. Assim 
começamos a compreender porque o Senhor escolhe 
esse pedaço de pão como símbolo seu. A criação com 
todos os seus dons aspira para além de si mesma a algo 
de maior. Além da síntese das próprias forças, além da 
síntese também de natureza e de espírito que, de certa 
forma, sentimos no pedaço de pão, a criação inclina-
se para a divinização, para as santas núpcias, para a 
unificação com o próprio Criador.

Mas, ainda não explicamos profundamente a mensagem 
desse sinal do pão. O Senhor mencionou o Seu mistério 
mais profundo no Domingo de Ramos, quando Lhe foi 
feito o pedido da parte de alguns para se encontrarem 
com Ele. Na sua resposta a essa pergunta encontra-se a 
frase: “Em verdade, em verdade vos digo: se o grão de trigo, 
lançado à terra, não morrer, fica ele só; mas, se morrer, dá 
muito fruto” (Jo 12,24). No pão feito de grãos moídos está 
encerrado o mistério da Paixão.

A farinha, o grão moído, pressupõe o morrer e ressuscitar 
do grão. Ao ser moído e cozido ele tem em si mais uma 
vez o mesmo mistério da Paixão. Só por meio do morrer 
consegue ressuscitar, dá o fruto e a vida nova. As culturas 
do Mediterrâneo, nos séculos antes de Cristo, intuíram 
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CAPA

QUANDO NÓS OLHAMOS 

PARA A HÓSTIA 

CONSAGRADA EM 

ADORAÇÃO, O SINAL 

DA CRIAÇÃO FALA-NOS. 

ENTÃO, ENCONTRAMOS 

A GRANDEZA DO SEU 

DOM, MAS ENCONTRAMOS 

TAMBÉM A PAIXÃO, A 

CRUZ DE JESUS E A SUA 

RESSURREIÇÃO.

profundamente esse mistério. Com base na experiência 
desse morrer e ressurgir conceberam mitos de divindades 
que, morrendo e ressuscitando, davam vida nova.

O céu da natureza parecia-lhes como que uma promessa 
divina no meio das trevas do sofrimento e da morte que 
nos são impostos. Nesses mitos a alma dos homens, de 
certa forma, inclina-se para aquele Deus que Se fez homem, 
humilhou-Se até a morte na cruz e assim abriu a todos nós 
a porta da vida. No pão e no seu transformar-se, os homens 
descobriram como que uma expectativa da natureza, como 
que uma promessa da natureza de que isto deveria ter 
existido: o Deus que morre neste mundo conduz-nos à vida.

O que nos mitos era expectativa e que no mesmo grão 
está escondido como sinal da esperança da criação, isto 
aconteceu realmente em Cristo. Por meio do Seu sofrer e 
morrer livremente Ele Se tornou pão para todos nós e com 
isso esperança viva e fidedigna: Ele nos acompanha em 
todos os nossos sofrimentos até a morte. Os caminhos que 
Ele percorre conosco e através dos quais nos conduz à vida 
são caminhos de esperança.

Quando nós olhamos para a hóstia consagrada em 
adoração, o sinal da criação fala-nos. Então, encontramos 
a grandeza do seu dom, mas encontramos também a 
Paixão, a cruz de Jesus e a Sua Ressurreição. Mediante 
esse olhar em adoração, Ele nos atrai para Si, para dentro 
do Seu mistério, por meio do qual nos quer transformar 
como transformou a hóstia.

A Igreja primitiva encontrou ainda no pão outro 
simbolismo. A Doutrina dos doze apóstolos, um livro 
escrito por volta do ano 100, contém entre as suas orações 
a afirmação: “Assim como este pão partido estava disperso 
pelas colinas e ao ser recolhido se tornou uma só coisa, 
também a Tua Igreja dos confins da terra seja reunida no 
Teu Reino” (IX, 4). O pão feito por muitos grãos encerra 
também um acontecimento de união: o tornar-se pão dos 
grãos moídos é um processo de unificação. Nós próprios, 
sendo muitos, devemos tornar-nos um só pão, um só corpo, 
diz-nos São Paulo (cf. 1Cor 10,17). Assim, o sinal do pão 
torna-se ao mesmo tempo esperança e tarefa.

De maneira análoga nos fala também o sinal do vinho. 
Mas, enquanto o pão nos remete para a cotidianidade, para 
a simplicidade e para a peregrinação, o vinho expressa o 
requinte da criação: a festa da alegria que Deus nos quer 
oferecer no fim dos tempos e que já agora e sempre de novo 
antecipa, como um antegosto, mediante esse sinal. Mas, o 
vinho também fala da Paixão: a videira deve ser podada 
repetidamente para assim ser purificada; as uvas devem 
amadurecer sob o sol e sob a chuva e devem ser esmagadas: 
só por meio dessa paixão amadurece um vinho precioso.

Na festa de Corpus Christi olhamos sobretudo para o sinal 
do pão. Ele nos recorda também a peregrinação de Israel 
durante os 40 anos no deserto. A hóstia é o nosso maná com 
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POR PAPA BENTO XVI
Fontes: 
Homilia proferida em 15 de junho de 2006, na Solenidade de Corpus Christi, 
Copyright 2006 Libreria Editrice Vaticana.

NA FESTA DE CORPUS 

CHRISTI OLHAMOS 

SOBRETUDO PARA O 

SINAL DO PÃO. ELE NOS 

RECORDA TAMBÉM 

A PEREGRINAÇÃO 

DE ISRAEL DURANTE 

OS 40 ANOS NO 

DESERTO. A HÓSTIA É 

O NOSSO MANÁ COM 

O QUAL O SENHOR 

NOS ALIMENTA, É 

VERDADEIRAMENTE 

O PÃO DO CÉU, 

MEDIANTE O QUAL ELE 

SE DOA A SI MESMO. 

o qual o Senhor nos alimenta, é verdadeiramente o pão do 
céu, mediante o qual Ele Se doa a Si mesmo. Na procissão 
nós seguimos esse sinal e assim seguimos a Ele próprio.

E imploramo-Lo: guia-nos pelos caminhos desta nossa 
história! Mostra sempre de novo à Igreja e aos seus pastores 
o caminho justo! Olha para a humanidade que sofre, que 
vagueia insegura entre tantas interrogações; olha para a fome 
física e psíquica que a atormenta! Concede aos homens pão 
para o corpo e para a alma! Dá-lhes trabalho! Concede-lhes 
luz! Concede-Te a Ti mesmo a ela! Purifica e santifica todos 
nós! Faz-nos compreender que só mediante a participação 
na Tua Paixão, mediante o “sim” à cruz, à renúncia, às 
purificações que nos impõe, a nossa vida pode amadurecer e 
alcançar o seu verdadeiro cumprimento. Reúne-nos de todos 
os confins da terra. Une a Tua Igreja, une a humanidade 
dilacerada! Concede-nos a Tua salvação! Amém!

PARTICIPE DA MISSA DE
CORPUS CHRISTI

ÀS 11H - MISSA SOLENE E EM SEGUIDA 
TEREMOS PROCISSÃO COM SAÍDA DA 

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO BRASIL. 

ÀS 18H - MISSA SOLENE.

t

o 
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FÉ

E u ignorava que se tratasse do Santíssimo 
Sacramento...

“Parece pouco provável. Ninguém passa da 
descrença para a fé sem reflexão nem luta. A conversão é o 
resultado de uma evolução interior mais ou menos lenta, 
cujas etapas muitas vezes só são reconhecidas posteriormente, 
em que o próprio inconsciente representa o seu papel mudo, 
mas ativo. Um tribunal não profere sua sentença sem antes ter 
deliberado e a consciência é esse tribunal que só se pronuncia 
com conhecimento de causa. Além do mais, o exercício 
do livre-arbítrio supõe uma escolha e não se pode optar 
entre dois pensamentos contraditórios a não ser depois de 
examinar longamente um e outro.”

No entanto, eu era ateu ao entrar numa capela e de lá saí 
cristão, alguns minutos depois. Assisti à minha própria 
conversão com uma perplexidade que perdura até hoje. 

As conversões instantâneas não são tão raras como podem parecer 
e o fato de os agraciados só excepcionalmente as descreverem, por 
discrição, timidez ou receio de não ser bem compreendidos, não 
prova de modo algum que sejam impossíveis. 

Uma Missa de meia-noite pode, sem dúvida, suscitar 
uma grande emoção num jovem “cristão de berço” como 
Paul Claudel, mesmo que e principalmente se este se tiver 
mantido durante muito tempo afastado da religião, mas 
uma emoção que perdure durante toda a vida e oriente 
toda uma obra não é coisa que se observa todos os dias. A 
conversão de Paul Claudel foi, mais do que uma tomada de 
consciência, o contato com uma transcendência esquecida 
pelo seu coração e mal conhecida pelo seu tempo.

Atribuir a conversão de São Paulo aos efeitos combinados 
da insolação e dos delírios de uma espécie de cérebro 
pirotécnico teria a dupla desvantagem de ir contra o relato 
do próprio apóstolo e de tornar incompreensíveis o rigor 
do seu raciocínio, a amplitude de sua eloquência e a retidão 
de sua vida. Nunca se ouviu falar de um raio de sol que 
ensinasse novas religiões e um alucinado costuma estar 
sujeito a novas alucinações, que aliás não repetem a mesma 
mensagem durante 30 anos. Se nos recusamos a crer no que 
consideramos impossível, caímos no inverossímil. 

Meu pai queria que eu frequentasse a escola da Rua Ulm. Lá 
fui aos 20 anos, mas enganei-me de porta e, em vez de entrar 
na escola normal superior, onde marcara um encontro com 
um antigo colega para jantarmos juntos, entrei na capela 
das religiosas da adoração. O que passo a contar não é a 
história de uma descoberta intelectual, mas o relato de uma 
experiência física, experiência quase de laboratório.

Ao transpor o portão de ferro do convento, eu era ateu.

O ateísmo tem formas diversas. Há um ateísmo filosófico, 
que, incorporando Deus à natureza, se recusa a aceitar 
que Ele tenha uma personalidade própria e reduz tudo a 
dimensões da inteligência humana; nada é Deus, tudo é 
divino. Esse ateísmo acaba por desembocar no panteísmo, 
que assume a forma de uma ideologia qualquer.

O ateísmo científico afasta a hipótese de Deus por 
considerá-la pouco conveniente para a pesquisa e dedica-
se a explicar o mundo unicamente pelas propriedades da 
matéria, evitando perguntar-se de onde ela vem.

Mais radical, o ateísmo marxista não somente nega a 

SERÁ

POSSÍVEL

CONVERTER-SE

EM DOIS 

MINUTOS? 
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existência de Deus, mas até o mandaria passear se Ele 
existisse: a Sua presença importuna bloquearia o livre jogo 
da vontade humana.

Além desses, existe ainda um ateísmo muito difundido e 
que eu conheço bem, o ateísmo imbecil; era o meu. O ateu 
imbecil não se questiona. Acha natural estarmos colocados 
sobre uma bola de fogo recoberta por uma tênue camada 
de lama seca, que gira sobre si mesma numa velocidade 
supersônica e descreve círculos em torno de uma espécie 
de bomba de hidrogênio, a qual por sua vez é arrastada pelo 
movimento de milhões de outras luminárias desse tipo, cuja 
origem é enigmática e cujo destino é desconhecido.

Eu ainda era um ateu desse tipo ao transpor a porta da 
capela e lá dentro continuava a sê-lo. As pessoas que lá 
se encontravam, vistas à contraluz, apareciam-me como 
meras sombras entre as quais eu não conseguia distinguir 
meu amigo e uma espécie de sol brilhava ao fundo: eu 
ignorava que se tratasse do Santíssimo Sacramento.

Não sofria nem de desapontamentos amorosos, nem de 
inquietações de espírito, nem de curiosidade. A religião 
não passava de uma velha quimera; os cristãos, de uma 
espécie atrasada no caminho da evolução. A história 
tinha-se pronunciado a favor de nós, os da esquerda, e o 
problema de Deus resolvera-se havia dois ou três séculos 
com a resposta negativa. No ambiente em que vivíamos, 
a religião parecia tão superada que já não éramos sequer 
anticlericais, a não ser em época de eleições.

Foi então que se deu o inesperado. Depois desse dia, quiseram 
a todo custo mostrar-me que a fé me havia trabalhado à 
socapa, que eu estava preparado para ela mesmo sem o 
querer, que a minha conversão fora apenas uma tomada de 
consciência repentina de um estado de espírito que desde 
havia muito tempo me predispunha para crer.

Erro crasso. Se a alguma coisa estava disposto, era a 
ironizar a religião; se o meu estado de espírito podia ser 
resumido numa só palavra, era esta: indiferença.

Vejo-o ainda hoje, esse rapaz de 20 anos que eu era então. 
Não esqueci a estupefação que o assaltou quando diante 
dele se ergueu, de repente, do fundo dessa medíocre 
capela, um mundo, um outro mundo de um fulgor 
insustentável, de uma densidade louca, cuja luz revelava 
e ocultava ao mesmo tempo a presença de Deus, desse 
mesmo Deus que minutos antes o rapaz jurava nunca ter 
existido, a não ser na imaginação dos homens. Ao mesmo 
tempo, invadiu-o uma onda, uma vaga efervescente 
de doçura e alegria mescladas, com uma força capaz 
de romper o coração, cuja lembrança esse rapaz jamais 
perdeu, mesmo nos piores momentos de uma vida sulcada 
mais de uma vez pela angústia e pela dor. Depois dessa 
experiência, nada lhe restava a fazer senão dar testemunho 
da doçura e da dilacerante pureza de Deus, que lhe havia 
mostrado por contraste o barro de que estava feito.

Vocês me perguntam quem sou. Agora posso responder-
lhes: sou um composto bastante turvo de nada, de trevas e 
de pecado. Seria uma forma insidiosa de orgulho atribuir 
a mim mais trevas do que posso conter e mais pecados 
do que posso cometer; a minha parte de nada, porém, 
é indiscutível e sei que ela é a minha própria riqueza, 
uma espécie de vazio inesgotável oferecido à infinita 
generosidade de Deus.

Essa luz, que não vi com os olhos do corpo, não era a que 
nos ilumina e bronzeia; era uma luz espiritual, isto é, uma 
luz esclarecedora e como que a incandescência da verdade. 
Ela inverteu definitivamente a ordem natural das coisas. 
Após tê-la entrevisto, quase ouso dizer que, para mim, só 
Deus existe e que o resto não passa de mera hipótese.

Muitos me têm perguntado: “E o seu livre-arbítrio? 
Decididamente, fazem de você o que bem entendem. Seu 
pai é socialista, você é socialista. Você entra numa igreja e eis 
que se torna cristão. Se tivesse entrado num pagode, ter-se-
ia feito budista; se numa mesquita, teria saído muçulmano”. 
Ao que me permito responder, por vezes, que me acontece 
sair de uma estação sem me ter transformado num trem.

Quanto ao meu livre-arbítrio, só dispus realmente 
dele depois da minha conversão, quando compreendi 
que Deus podia salvar-nos de todas as sujeições a que 
ficaríamos inexoravelmente acorrentados sem Ele.

Insisto. Foi uma experiência objetiva, quase física, e nada 
tenho de mais precioso a transmitir-lhes dos que isto: 
para além do mundo, através dele, há outra realidade, 
infinitamente mais concreta do que aquela a que 
geralmente damos crédito e que é a realidade definitiva, 
diante da qual já não há mais perguntas.

POR ANDRÉ FROSSAD (1915-1995)*

Fontes: 
Deus em questões, pp. 25-32, Ed. Quadrante, 1991.
* André Frossad, nascido em 1915 e falecido em 1995, filho do primeiro 
secretário-geral do Partido Comunista Francês, foi jornalista, cronista e, nos 
últimos anos,
editorialista do jornal Le Figaro. 
É também autor de numerosos livros de pensamento e testemunho católico.
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N o dia 1º de junho, a Igreja celebra a memória 
de São Justino, filósofo e mártir. Esse santo 
dos primeiros anos é mais um exemplo da 

universalidade da fé cristã: de início, ela vingou mais entre 
pessoas de profissões simples, como tintureiros, soldados 
e ferreiros. Em pouco tempo, entretanto, estendeu-se a 
todas as classes, conquistando senadores romanos, altos 
magistrados e também filósofos.

São Justino nasceu em torno do ano 100, na antiga 
Siquém, na Terra Santa. Converteu-se, assim como outros 
grandes santos – por exemplo, Santo Agostinho –, após 
uma longa busca pela verdade por meio da filosofia: 
peregrinou por várias escolas da tradição filosófica grega 
até encontrar Cristo. Após a conversão, fundou uma escola 
em Roma, onde passou a ensinar gratuitamente, iniciando 
os alunos na fé cristã. Por essa razão, acabou decapitado 
por volta de 165, quando reinava Marco Aurélio, o 
imperador filósofo.

Restaram-nos, preservadas através do tempo, três 
obras de Justino: duas apologias e o famoso Diálogo 
com Trifão. Segundo o Papa Bento XVI, tais obras 
marcam a opção decidida da Igreja antiga pela filosofia. 
Em catequese sobre a vida do filósofo e mártir, o Papa 
Emérito comentou: “Assim, o mesmo Logos [o Verbo, 
segunda pessoa da Santíssima Trindade], revelando-
Se como figura profética aos judeus na lei antiga, 
manifestou-Se parcialmente, como que em ‘sementes de 
verdade’, também na filosofia grega. Mas, conclui Justino, 
dado que o cristianismo é a manifestação histórica e 
pessoal do Logos na Sua totalidade, origina-se que ‘tudo 
o que foi expresso de positivo por quem quer que seja 

SANTO

SÃO JUSTINO E SANTA BRÍGIDA DA SUÉCIA

pertence a nós cristãos’ (...). Se o Antigo Testamento 
tende para Cristo como a figura orienta para a realidade 
significada, a filosofia grega tem também por objetivo 
Cristo e o Evangelho, como a parte tende a unir-se ao 
todo, (...) estas duas realidades, o Antigo Testamento e 
a filosofia grega, são como os dois caminhos que guiam 
para Cristo. (...) Porque Justino, mesmo conservando 
após a conversão grande estima pela filosofia grega, 
afirmava com vigor e clareza que tinha encontrado 
no cristianismo ‘a única filosofia segura e proveitosa’”. 
Grande tesouro são as obras desse santo! Entre outras 
coisas, nelas percebemos as consequências de uma 
autêntica conversão: Justino não abandona a filosofia 
(a fé não se contrapõe à razão), porém a “purifica” e 
ordena a partir de uma profunda experiência de fé. 
Afinal, a filosofia é serva da verdade e, pela iluminação 
da inteligência que se dá por meio da fé, Justino 
compreendeu que a verdade é o próprio Cristo.

Em seu tempo, os cristãos eram acusados de “impiedade” 
e “ateísmo” por rejeitarem radicalmente qualquer 
compromisso com a religião pagã. Esta se reduzia a um 
conjunto artificial de cerimônias, convenções e hábitos, 
e o filósofo e mártir, unido à Igreja, optou pela “verdade 
do ser contra o mito do costume”. É de Tertuliano esta 
célebre frase: “Dominus noster Christus veritatem se, 
non consuetudinem, cognominavit” (“Cristo afirmou 
ser a verdade, não o costume”). O Papa Bento XVI, a 
respeito dela, comentou: “A palavra consuetudinem pode 
ser traduzida nas línguas modernas pelas expressões 
‘moda cultural’ ou ‘moda do tempo’”. Há, portanto, muito 
para meditarmos nessa frase, uma vez que vivemos em 
uma época assolada pelo relativismo nos mais variados 
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POR JOÃO FUNARI FOUTO

Referências:
Papa Bento XVI, audiência geral de 21 de março de 2007.
Francisco Fernandez-Carvajal, Falar com Deus, vol. 6, cap. 51.
Papa Bento XVI, audiência geral de 27 de outubro de 2010.

âmbitos. Em tempos assim, nos quais tudo parece valer 
e, em outras palavras, nada parece confiável, torna-se 
mais urgente recordar a necessidade da oração e dos 
sacramentos: por eles, crescemos em intimidade com 
Cristo, o qual nos liberta das falsas modas para dar-nos a 
doce e profunda experiência da verdade (cujo fundamento, 
repetimos, é a fé). Na obra Diálogo com Trifão, Justino 
narra um encontro que travou com um misterioso senhor 
à beira-mar, quando ainda estava em vias da primeira 
conversão. Esse senhor, após demonstrar-lhe a incapacidade 
do homem de satisfazer, unicamente com as suas forças, 
a aspiração pelo divino, terminou com uma exortação à 
oração: “Reze antes de tudo para que as portas da luz te 
sejam abertas, porque ninguém pode ver e compreender 
sem que Deus e o seu Cristo lhe concedam discernir”.

Apresentamos também, a partir de catequese proferida por 
Bento XVI, alguns traços biográficos de Santa Brígida da 
Suécia, proclamada copadroeira da Europa por São João 
Paulo II e cuja memória litúrgica se faz dia 23 de julho.

Santa Brígida nasceu em Finster, na Suécia, em 1303, 
três séculos após o país ter acolhido a fé cristã. Casou-
se com o governador, de nome Ulf, de um importante 
distrito do Reino da Suécia, em um feliz matrimônio 
que durou 28 anos. Tiveram oito filhos, dos quais uma, 
Catarina, é venerada como santa – o papel de Brígida 
na educação da família valeu-lhe um convite à corte da 
parte do próprio rei, que desejava introduzir sua jovem 
esposa na cultura do reino. Estudou com empenho, com 
a direção espiritual de um sábio religioso, as Sagradas 
Escrituras; adotou, juntamente com o marido, a Regra dos 
Terciários Franciscanos, além de levar a cabo muitas obras 
de caridade para com indigentes, fundando inclusive um 
hospital. O esposo aprendeu a progredir na vida cristã 
por conta de Brígida e, após bons anos de casamento, os 
cônjuges optaram por viver em continência. No entanto, 
pouco tempo depois, Ulf veio a falecer.

A vida de Brígida tem muito a nos ensinar sobre a riqueza 
da vida conjugal, bem como sobre o papel grandioso 
exercido por tantas mulheres cristãs. O Papa Bento XVI 
assim o colocou: “Não poucas vezes, precisamente como 
aconteceu na vida de Santa Brígida e de Ulf, é a mulher 
que, com sua sensibilidade religiosa, com a delicadeza 
e a docilidade consegue levar o marido a percorrer um 
caminho de fé. Penso com reconhecimento em muitas 
mulheres que, dia após dia, ainda hoje iluminam as 
próprias famílias com o seu testemunho de vida cristã. 
Possa o Espírito do Senhor suscitar também nos dias 
de hoje a santidade dos cônjuges cristãos, para mostrar 
ao mundo a beleza do Matrimônio vivido segundo 
os valores do Evangelho: o amor, a ternura, a ajuda 
recíproca, a fecundidade na geração e na educação dos 
filhos, a abertura e a solidariedade para com o mundo e a 
participação na vida da Igreja”.

A partir da morte da Ulf, deu-se início ao segundo período 
da vida de Brígida. Ao ficar viúva, rejeitou outras bodas 
para viver em maior intimidade com Deus por meio da 
oração, da penitência e da caridade. Distribuiu seus bens 
aos pobres e passou a morar em um mosteiro cisterciense, 
local em que se iniciaram as revelações divinas que lhe 
acompanharam pelo resto da vida. Transcrevemos aqui 
algumas palavras – selecionadas pelo Papa Bento XVI – 
que o Senhor, em uma das revelações, disse à Santa, muito 
devota da Paixão de Cristo: “Ó, meus amigos, Eu amo 
tão ternamente as minhas ovelhas que, se fosse possível, 
gostaria de morrer muitas outras vezes, por cada uma 
delas, daquela mesma morte que padeci pela redenção de 
todas elas”. Brígida sabia que as mensagens transmitidas, 
ainda que privadas, estavam destinadas a edificar a Igreja. 
Foram comunicadas ao povo e às autoridades religiosas e 
políticas de sua época, muitas em tom severo, ainda que 
sempre fiéis ao Magistério e ao Papa, sucessor de Pedro.

Em 1349, Santa Brígida dirigiu-se a Roma com o objetivo 
de conseguir a aprovação da regra de uma ordem religiosa 
de nome Santo Salvador, composta por monges e monjas 
sob sua autoridade – ela, Brígida, seria a abadessa. “Trata-
se de um elemento que não nos deve surpreender: na 
Idade Média existiam fundações monásticas com um 
ramo masculino e outro feminino, mas com a prática 
da mesma regra monástica, que previa a direção de uma 
abadessa. Com efeito, na grande tradição cristã, à mulher é 
reconhecida a própria dignidade e – sempre a exemplo de 
Maria, Rainha dos Apóstolos – o próprio lugar na Igreja que, 
sem coincidir com o sacerdócio ordenado, é igualmente 
importante para o crescimento espiritual da Comunidade”. 
A ordem foi aprovada e rapidamente expandiu-se. Santa 
Brígida nunca mais retornou à Suécia: dedicou-se a um 
intenso apostolado em Roma e realizou algumas viagens – 
uma delas à Terra Santa, em 1371. Faleceu em 1373 e o Papa 
Bonifácio IX a canonizou em 1391.

Entre as tantas coisas que a vida dessa santa nos 
comunica vale ressaltar a abertura à totalidade causada 
pela fé. O ideal é Cristo e Ele deve reinar em todos os 
tempos, lugares, culturas e circunstâncias, de modo 
que o cristão possui sempre muito o que fazer. Quando 
nos desprendemos das comodidades e assumimos 
esse compromisso, a vida logo se preenche de sentido. 
Mergulha-se em uma aventura que, se fundamentada na 
fé, elimina qualquer tédio e pusilanimidade. Não importa 
o que ocorra, há sempre trabalho apostólico, há sempre 
algo adiante!

São Justino e Santa Brígida, rogai por nós!
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GRUPO DE ORAÇÃO ESPÍRITO SANTO

A migos e irmãos, temos uma grande, uma enorme 
novidade para lhes anunciar!

Nós fomos escolhidos pelo Pai antes de todos os 
tempos para sermos suas testemunhas e anunciar que o 
mundo já está salvo e redimido pela morte e ressurreição 
de Cristo Jesus. “Não temais! Eis que estou convosco 
até o fim! Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará 
força para que sejais minhas testemunhas até onde Eu vos 
enviar” (cf. At 1,8) é a promessa Dele para nos mobilizar, 
para nos arrancar da tibieza e do comodismo em que as 
coisas do mundo nos têm acorrentado. 

O cristianismo não é uma religião para medrosos 
e acovardados. Muito menos para os que ficam na 
murmuração, vivendo uma complacente autopiedade. 
“Não vos dei um espírito de timidez, mas de 

fortaleza, amor e sabedoria!” (2Tim 1,7) diz o 
Senhor que nos escolheu para anunciarmos tudo 
o que temos visto e ouvido e, assim, sermos Suas 
testemunhas e atrairmos todos à Verdade.

Naquela época, o Senhor Jesus mandou que Seus 
discípulos esperassem "na cidade, até que do alto fossem 
revestidos de poder" (Lc 24,49). A grande tarefa da 
evangelização mundial não poderia ser feita – nem mesmo 
por aqueles homens que tinham sido discipulados pelo 
próprio Jesus – sem a capacitação do Espírito Santo. 

Nós – ao contrário desses homens – não temos o que 
esperar!!! Já fomos batizados no Espírito e revestidos do 
poder anunciador da Palavra. 

Uma música com base em Ef 5,14 e em Is 26,19 e 60,1 
nos impele: “Desperta tu que dormes/Renova teu ardor/É 

PEDRAS
VIVAS
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preciso ter coragem/Cristo te iluminará/Deus conta com 
você...”.

Toma posse dessa graça:

“Levanta-te, sê radioso! Eis a tua luz! A glória do Senhor se 
levanta sobre ti!” (Is 60,1)

Por que então, irmãos, ainda estamos andado cabisbaixos, 
desanimados, sem esperança, murmurando, reclamando, 
só vendo problemas?

“O que vos falta? O que ainda não vos dei? Que mal vos fiz 
Eu?”, pergunta-nos o Senhor.

No fim do século XIX, a mística italiana Beata Elena 
Guerra, em carta ao Papa Leão XIII, alertava para a 
necessidade de um novo sopro do Espírito sobre a 
humanidade, inspirando-o a escrever a Carta Encíclica 
Divinum illud munus. 

O Papa João XXIII, hoje São João XXIII, ao convocar 
o Concílio Vaticano II abriu as portas da Igreja para 
esse novo Pentecostes. São João Paulo II, por ocasião 
da Conferência Internacional da Renovação Católica, 
em outubro de 1998, disse que ela “tem ajudado muitos 
cristãos a redescobrirem a presença e o poder do Espírito 
Santo em suas vidas, na vida da Igreja e do mundo e esta 
redescoberta tem levantado neles uma fé em Cristo cheia 
de alegria, um grande amor pela Igreja e uma generosa 
dedicação à sua missão evangelizadora”. Na sequência, o 
Papa Bento XVI afirmou: “Certamente [a renovação no 
Espírito] trata-se de uma esperança, de um positivo sinal 
dos tempos, de um dom de Deus para nossa época. É a 
redescoberta da alegria e da riqueza da oração contra a 
teoria e práxis sempre mais enrijecidas e ressecadas no 
tradicionalismo secularizado”.

Essa realidade espiritual tem força de romper com as 
nossas mesmices, romper com as durezas dos nossos 
corações, trazendo-nos alegria renovada, a certeza do 
amor incondicional de Deus por cada um de nós!

E se Deus é por nós, quem será contra nós?!

Nada, n-a-d-a, NADA poderá nos afastar do Amor de Deus.

Vamos pedir que o Espírito Santo confirme em nossos 
corações o desejo de sermos pedras vivas na construção do 
edifício espiritual da Igreja.

O mundo precisa do nosso exemplo e do nosso testemunho!

Pedra viva, testemunha!

Pedra viva é coerente e ativa!

Pedra viva se deixa moldar e utilizar pelo Santo Espírito 
de Deus como Lhe apraz! Só Ele sabe como e onde nossa 
presença evangelizadora pode tocar corações. Deixemos 
nossas presunções de lado. Vamos pedir que o Espírito 
Santo nos guie a agirmos de acordo com sua santa 
vontade. Rezemos juntos:

“Vem Espírito Santo! Vem me usar como quiser! Vem 
transformar a face da terra. Vem aumentar a minha fé! 
Vem me dar um coração humilde, pequeno, mas aberto 
e desejoso de ser morada santa. Vem, Espírito de Amor, 
tirar minhas seguranças neste mundo e dar-me uma fé 
carismática, inabalável, um amor estável e firme pela 
Santíssima Trindade. Vem Espírito Santo me renovar! 
Vem! MARANATHA!”.

VENHA LOUVAR O ESPÍRITO SANTO, 

PATRONO DO GRUPO DE ORAÇÃO, 

QUE HÁ 30 ANOS NOS CHAMOU PARA 

SERVI-LO NESTA PARÓQUIA. MISSA E 

CONFRATERNIZAÇÃO DIA 22/6, ÀS 14H30.

O CRISTIANISMO 

NÃO É UMA RELIGIÃO 

PARA MEDROSOS 

E ACOVARDADOS. 

MUITO MENOS PARA 

OS QUE FICAM NA 

MURMURAÇÃO, VIVENDO 

UMA COMPLACENTE 

AUTOPIEDADE. 
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O que devo fazer para alcançar a vida eterna? 
Esta questão, levantada a Cristo por um jovem, 
exige-nos imperiosamente uma resposta, pois 

nela está implicado todo o tema da felicidade humana 
e o do sentido da vida. O autor Leo Trese, nos ajuda 
encontrar a resposta correta a essa pergunta com bom 
humor e clareza, solidamente fundamentada na doutrina 
cristã e repleta de episódios e imagens que denotam um 
profundo conhecimento da alma humana. 

No livro redescobrimos a grandeza da vocação cristã, o 
ponto de partida necessário para enfocar adequadamente 
todo o relacionamento com Deus. Reconhecemos a 
realidade do pecado, essa sabotagem estúpida da própria 
felicidade, não certamente para nos afundarmos no 
lodaçal da desesperança, mas como um permanente 
convite à superação de nós mesmos. O contraponto entre 
céu e inferno realça com cores mais vivas a importância 
dessa luta por darmos “um passo adiante”, e nos 
sacramentos encontramos o necessário apoio divino para 
encetar e reencetar a caminhada. Nessa perspectiva, pode 
a morte de um cristão ser outra coisa senão o almejado 
encontro com o Pai que nos dará, enfim, aquilo que nem 
olho humano viu, nem ouvido ouviu?

N o dia 28 de maio encerraram-se as 
comemorações pelos 100 anos das aparições 
de Nossa Senhora em Fátima. A procissão 

teve início no Santuário de Fátima (Sumaré) e a multidão 
seguiu até a Paróquia Nossa Senhora do Brasil, para 
participar da Missa Solene às 18h30.

Encerramento das comemorações 
pelos “100 anos das aparições de 

Nossa Senhora de Fátima”

PARA LER

ACONTECEU

ADQUIRA ESTE LIVRO NA LIVRARIA DA PARÓQUIA!

Leo J. Trese, Editora Quadrante - 128 páginas
A CAMINHO DO CÉU 
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N o dia 26 de abril realizamos o Jantar 
Beneficente em prol da Creche “Casa de 
Nossa Senhora do Brasil” e demais obras de 

misericórdia da Paróquia Nossa Senhora do Brasil.

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

Receita em prol das OBRAS: R$ 126.400,96

Balanço do jantar beneficente em  
prol das obras sociais da paróquia

TRANSPARÊNCIA

PARCEIROS:
ALLEGRO CORAL E ORQUESTRA
 BUFFET FRANÇA, CASA FLORA

 LE DÉLICE, RUBENS DECORAÇÕES
 CARDS AND CO.

 GANDALUA ALUGUEL DE LOUÇAS
 K ASSESSORIA

 MAURÍCIO MONTEIRO
BROTHERS BAR, NC JÓIAS

 AMOR DOCE FLOR
 TERRAÇO ITÁLIA

VERITHÁ JOIAS
 ZORTH SEMI JÓIA

K SHOWTIME PRODUÇÕES 
 TIYOMI ALTA COSTURA
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PROCLAMASEXPEDIENTE PASTORAL

JULHO
1 - Guilherme Frassetto C. L. Freire e Ana Clara Martins Lazarini / Wellington de Moraes Benicio e 
Alessandra Novoa Siaci Augusto / Gabriel Nazareth Sevegnani e Adriana Goncharov / Danillo César 
Gonçalves da Silva e Aline Minorelli / Fernando Valvassori de Almeida e Paula de Souza Prudente / 
Oscar Andres Quintero Martinez e Juliana Torquato Todeschini.
7 - Luis Fernando de Freitas e Yasmin Mazetti Gonçalves.
8 - Juan Manuel Malendez Cordoba e Natasha Tercilia Barbieri Cruz / Marcelo Languer Kabbach e Thaisa 
Bossa Yamamura / Fabio Quartieri Alves e Luiza Hanna Rosa / Hugo Ricardo Separovic Rodrigues e 
Lívia Oliveira Vargas / Allan Bonucci e Nathália Dalla Passa Casemiro / Fernando Pina de Carvalho e 
Debora Rodrigues Antonelli.
13 - Mario Calfat Neto e Maria Fernanda Teixeira Braz.
14 - Pietro Constantino Filho e Camila Carnevale Couto / Weslei Ribeiro da Silva e Maitê Bernadello 
Unzeta.
15 - Tiago Maria Fernandes de Oliveira  e Carolina Leite de Macedo / Victor José Guerra e Aline Mayumi 
Kogashi / Carlos Thadeu Gonçalves Junior e Natália Martins Chaves / André Henrique Gonçalves e Nizia 
Maria Paes Araujo.
21 - Tiago Bosso Parmegiani e Lilian Ferreira Cardia Haddad / Wander França Limeira e Tatiana de 
Jesus Santos.
22 - Fernando Albuquerque Kalil e Vanessa Jereissati Kalache / Caio Cesar Pereira Barbosa e Vanessa 
Stefanel de Mello / Alex Sandro Ferreia Silva e Karoline Cordeiro de Souza / Diogo Erlo Alves e Lívia 
Garcia Ribeiro da Rocha.
28 - Walker Mori Brasil e Fabiana Coelho Voccio.
29 - André Luiz Junqueira Franco e Julia Feres Junqueira / Eric Yuzo Minami Taga e Raissa Gabriela Salvi
Marcelo Yazbek Lunardelli e Fernanda Vieira Marcondes / Guilherme Pereira Lagôa e Elisângela Rocha 
Silva / Manuel Vitor Santos da Cruz e Tayse de Lima Franco /.

JUNHO
2 - Fabricio Simões Perin e Camila Belezi / Rodrigo Simioni Cura e Adriana da Cunha Matos.
3 - Cesar Augusto Bianchi da Silva e Michelle Grecco Rolli / Hugo Bravo Rosin e Elaine Alboz
Diego Augusto Laurino Ortiz e Flávia Gomes dos Santos / Renato Magalhães Borges e Luciana Prats 
Branco / Gustavo Mazza e Ana Paula Potaro Mantovani.
8 - Vitor Ferreira de Oliveira e Natalia Pereira de Oliveira.
9 - Guilherme Gorzoni de Souza e Maria Clara Della Libera Batista / José Luis Josan Aguilar e Cristiane 
Oliveira Brito.
10 - Fabiano Abrão Martins de faria Souza e Anna Beatriz Sinelli Spadoni Hirsh / João Antonio 
Apolinário Ferreira e Letícia Milanesa Santos / Rodolfo Ferraz de Almeida Mortean e Aline Alves 
Papucci / Mario Sellaro Pissas e Giovanna Diogo Biasotto.
16 - José Antonio Soares Fernandes e Joyce Ferrari / Ricardo Rodrigo Jeferson Conceição e Michele 
Borges da Silva / Fernando Masetto Neto e Júlia Tubon Yomashita.
17 - Jean Martins Portela e Camila Ribeiro / Angelo Alexandre Librais Gavioli e Nathália Ribeiro 
Lucas Brandolt Farias e Renata Miranda de Almeida. 
24 - Iago Vinicius dos Santos Faustino e Nathalia Neves Barbosa Coutinho / André Luiz Russo e Audrey 
Kathleen Polyto e Silva / Bruno Luis Volpato e Thais Andraus Bottini.
30 - Leonardo Massi e Giovanna Campanella Zampieri.

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
16 de Junho, Às 12h.
27 de Julho, Às 12h.

RECOLHIMENTO FEMININO
20 de Junho, Às 14h30.

tema: “Santidade na vida cotidiana”.
18 de Julho, Às 14h30.

tema: “Aspectos do amor cristão”.

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

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

INFORMATIVO NOSSA SENHORA DO BRASIL
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SECRETARIA
Atendimento em dias úteis, das 8h30 às 19h, 
aos sábados, das 9h às 14h e aos domingos, 
das 9h30 às 19h.
nsbrasil@nossasenhoradobrasil.com.br
(11) 3082 9786

CONFISSÕES
Segundas, quartas, e sextas, antes ou após as 
missas; terças e quintas, das 9h às 12h; E aos 
domingos, antes e durante as missas.

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, 
verificar 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
25/6.
Obs: O curso terá início às 9h.

HORÁRIOS E DIAS PARA BATISMO
Aos sábados às 10h, 11h e 13h (individuais), e 
domingos às 9h, 13h30 e 15h30 (individuais) 

e 14h30 (coletivo). Os batizados devem ser 
marcados com 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 fim 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.
4º Curso: 9/8, 16/8, 23/8, 26/8 e 27/08

EXPEDIENTE PAROQUIAL 

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


