
Programação

Dia 10 - Sexta-feira
Missas do 1º dia do Tríduo às 7, 12 e 18 horas 
com a bênção do pão de Santo Antônio
Dia 11 - Sábado
Missa do 2º dia do Tríduo às 15 horas, 
com a bênção do pão de Santo Antônio
Dia 12 - Domingo
Missas do 3º dia do Tríduo às 07, 09, 11h30, 
17 e 19 horas, com a bênção do pão de 
Santo Antônio. Durante todo o dia, teremos 
o tradicional bolo de Santo Antônio. 
Missa dos Japoneses às 10h15.
Dia 13 - Segunda-feira
Dia de Santo Antônio. Missas às 07, 12, 
15, 18 e 19 horas, com a bênção do 
pão de Santo Antônio.
A partir das 08 horas, teremos o bolo de Santo 
Antônio e oportunidade de bênçãos individuais 
em frente à Igreja São Francisco.

FESTa DE
SaNTo aNTÔNio

2016

Paróquia São FranciSco de aSSiS – Vila clementino – SP 
Ano 12 – Junho/Julho 2016 – nº 76 - www.paroquiavila.com.br

e-mail: paroquiavila@franciscanos.org.br

boletim informativo

O SenhOr te dê a Paz!

Tríduo dias 10, 11 e 12 de junho



o Senhor te dê a Paz!

Paróquia São FranciSco de aSSiS | Província franciscana da imaculada conceição |  região ePiscoPal iPiranga
Rua Borges Lagoa, 1209 - Vila Clementino | telefone: (11) 5576-7960. | Fax: (11) 5576-7961 | Site: www.paroquiavila.com.br | email: paroquiavila@franciscanos.org.br 

| Pároco: Frei Valdecir Schwambach | ProduÇão: Frei Walter de Carvalho Jr., Moacir Beggo (edição) e Jovenal Pereira (diagramação). | imPreSSão: Lumen Graph (Distribuição interna e gratuita)

ExPEDiENTE
horárioS de miSSaS
2ª a 6ª feira: 7h00, 12h00 e 18h00
Sábados: 15h00
domingos: 7h00, 9h00, 11h30, 17h00 e 19h00

horárioS de miSSaS eSPeciaiS
3ª feira: 7h00, 12h00 e 18h00 (Missa de S. Antônio)
1ª sexta-feira do mês: 15h00 (Missa de Frei Galvão)
4º domingos do mês: 10h15 (Missa em japonês)
4º domingo do mês: 19h00 (Missa da Mãe Rainha)
3ª segunda-feira do mês: 12h00 (M. da Solidariedade)
Sábados: 15h00 (Missa com Surdos – Libras)
domingos: 10h15 (Missa no Hospital São Paulo) 

Queridos paroquianos,
Paz e Bem!
Com alegria fazemos chegar até você 
mais uma edição do boletim de nossa 
paróquia. Esse é, com o site e as redes 
sociais, um instrumento de que lança-
mos mãos para chegar mais perto de 
você, de sua família e dos que lhe são 
caros. Oxalá esse material que agora 
você recebe, sirva para que você se 
mantenha ainda mais em sintonia com 
a paróquia São Francisco, uma porção 
do Povo de Deus nesta cidade de São Paulo.
Queremos, cada vez mais, formar uma comunidade 
com raízes profundas de fé, de unidade e comunhão 
entre seus membros. Nossa fé se fortalece quando a 
vivenciamos em comunidade e quando a comunidade 
fortalece aqueles que estão mais distanciados da fé, 
atraindo-os para o seu seio para que possam voltar 
mais renovados para o mundo. “Não podes rezar em 
casa como na Igreja, onde se encontra o povo reuni-
do, onde o grito é lançado a Deus de um só coração. 
Há ali algo mais, a união dos espíritos, a harmonia 
das almas, o vínculo da caridade, as orações dos 
presbíteros”, nos lembra o Catecismo da Igreja.
Como o Papa Francisco nos lembra, a paróquia 
é “comunidade [...], santuário onde os sedentos 

vão beber para continuarem a caminhar, e 
centro de constante envio missionário”. 

O Papa acredita que a paróquia é es-
paço privilegiado para a vivência da 
fé, para o encontro entre as pessoas 
num mundo tantas vezes frio, impesso-
al e marcado por muita indiferença.
Estamos na metade do ano de 2016! 
Nesse mês de junho, temos a festa de 

Santo Antônio! Não deixe de participar 
você, família e amigos! Convide também 

outras pessoas para participar conosco. No 
boletim, você encontra a programação completa.

Temos em nossa paróquia um curso de Bíblia e em 
agosto teremos a catequese para adultos (Catecu-
menato), mas também aberta para “ouvintes”, que já 
fizeram os sacramentos mas têm o desejo de aprofun-
dar certos temas de nossa fé. São oportunidades pri-
vilegiadas para conhecer uma pouco mais nossa fé.
Querido paroquiano, em nome da Fraternidade dos 
Freis da Paróquia São Francisco, lhe desejo saúde, 
paz e todo bem. 
Que Maria, a Senhora das Alegrias, o envolva com 
seu olhar materno e interceda por você junto a Deus!
Fraternalmente,

Frei Valdecir Schwambach, ofm

adoraÇão ao SantÍSSimo Sacramento 
quintas-feiras: 17h00

horárioS da Secretaria Paroquial
2ª feira: 8h00 às 17h00
3ª a 6ª feira: 8h00 às 20h00
Sábados: 8h00 às 18h00
domingos: 8h00 às 13h00

horárioS de conFiSSão
2ª a 6ª feira: 9h00 às 11h30 e das 15h às 18h00

EDiToriaL

mês da devoção antoniana
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catequese para adultos
Estão abertas as inscrições para a catequese de adultos 
(Catecumenato). Caso você tenha mais de 18 anos e 
não recebeu o Batismo, Primeira Eucaristia ou Crisma, 
poderá se preparar para receber os Sacramentos! 
Este convite se estende também para as pessoas que já 
receberam os sacramentos mas querem se aprofundar 
no conhecimento da fé. Os encontros começarão no 
dia 04 de agosto, sempre às quintas-feiras, das 20h às 
21h45 horas, ao longo do segundo semestre de 2016. 
Procure a secretaria paroquial para fazer sua inscrição.

curso Bíblico
Dia 09 de junho terá início o Curso de Formação 
Bíblica em nossa paróquia. Acontecerá sempre às 
quintas-feiras, das 20 às 21h30. Inscrições na secre-
taria paroquial ou no próprio local.

campanha do agasalho
Roupas de frio, calçados e cobertores que você não 
usa mais e ainda estão em bom estado, poderão 
ajudar outras pessoas a diminuir o frio nesse inverno. 
Faça sua doação na secretaria paroquial.

Peregrinação para a terra Santa
Com saída prevista para 12 de outubro, esta-
mos preparando uma peregrinação para co-
nhecermos os lugares santos! Serão 16 dias 
de peregrinação por Israel, Grécia e parte da 
Turquia (Éfeso). Direção espiritual: Frei Valdecir 
Schwambach.
Dúvidas e reservas, ligue para (12) 3204-5195 
ou 3013-9183.

Você já deve ter ouvido nos Evange-
lhos a expressão “irmãos do Se-
nhor”. O Novo Testamento faz várias 
menções a esses “irmãos de Je-
sus” ou “irmãos do Senhor” (cf. 
Mc 3,20-21; 3,31-35; Mt 12,46-50; 
Lc 8,19-21; Jo 2,2.12; 7,3.5.9.10; 
At 1,14; 1Cor 9,5; Gl 1,19). Três hi-
póteses procuram resolver a questão:

(1) A primeira considera os “irmãos” 
de Jesus como filhas e filhos do matri-
mônio de José com Maria. Na antigui-
dade, essa opinião foi defendida por 
um leigo romano Elvídio (380 d.C). 
Modernamente , por alguns exegetas, 

“aBC Do CriSTiaNiSmo”

- Tiago Menor e Simão - que foram os primeiros “bis-
pos” de Jerusalém, eram na realidade, primos de 
Jesus. Esta explicação histórica é confirmada por J. 
Blinzler: a expressão “irmãos do Senhor indica, em 
primeiro lugar, um grupo que desempenhou papel 
de autoridade na comunidade primitiva. A denomi-
nação “irmão” foi mantida no grego no NT para 
exprimir um grau de parentesco variado, já conheci-
do pela tradição bíblica (Extraído da revista “O pão 
nosso de cada dia”, maio 2016).

segundo os quais adelphói significa irmãos carnais e 
não primos ou parentes próximos.

(2) São Jerônimo, argumentando contra Elvídio, diz 
que o termo grego adelphós, na versão dos LXX, 
corresponde ao hebraico e aramaico ‘ach - ‘acha e 
nem sempre designa irmãos carnais, mas parentes 
de graus diferentes, sobrinhos ou primos. Flávio José 
e Hegesipo (através de Eusébio) confirmam esse uso. 
De acordo com Hegesipo, os “irmãos do Senhor” 



o Senhor te dê a Paz!

A Sagrada Escritura era para Santo Antônio a “terra 
parturiens” que faz nascer a fé, funda a moral e atrai 
a alma por sua doçura (cf. Sermones, Prólogo, 
1,1). Recolhida numa meditação plena de amor 

pela Sagrada Escritura, a alma se abre – segundo sua 
expressão - “ad divinitatis arcanum”. No curso de seu 
itinerário para Deus, Antônio nutriu seu espírito neste 
segredo insondável, encontrando aí sua sabedoria e 
sua doutrina, sua força apostólica e sua esperança, 
seu zelo infatigável e sua ardente caridade.
É da sede de Deus, do anseio por Cristo que nasce 
a Teologia; para Santo Antônio, ela era a irradiação 
de seu amor por Cristo: uma sabedoria de valor 
inestimável e uma ciência de conhecimento intuitivo 
(cognição); um cântico novo “in aure Dei dulce resonans et 
animam innovans” (cf. Sermões, III, 55, e I, 225).
Santo Antônio viveu uma maneira de estudar com uma paixão 
que o acompanhou ao longo de toda a sua vida franciscana. O 
próprio São Francisco o havia escolhido para ensinar “a santa 
Teologia aos irmãos”, recomendando-lhe, no entanto, que cuidasse 
nesta tarefa, de não extinguir seu espírito de oração e de devoção 
(cf. Fontes Franciscanas, p. 75).
Ele empregou todos os meios científicos, que então se conheciam, 
para aprofundar o conhecimento da verdade evangélica e tornar 
seu anúncio mais compreensível. O sucesso de sua pregação 
confirma o fato de que ele soube falar a linguagem de seus 
ouvintes, conseguindo transmitir de uma maneira eficaz o 
conteúdo da fé e fazendo com que a cultura popular de seu 
tempo acolhesse os valores do Evangelho.
Convido, pois, todos os membros da grande Família 
Franciscana a esforçarem-se por difundir um são conhecimento 
do santo Taumaturgo, tão venerado nas comunidades cristãs 
do mundo inteiro. Que revivam, entre os irmãos das Ordens 
Franciscanas, sentimentos de autêntico fervor no anúncio da 
verdadeira fé, bem como um ardente zelo pela pregação, 
pelo conhecimento e aprofundamento da Palavra de Deus, uma 
dedicação incessante e ardente pela nova evangelização, já às 
vésperas do terceiro milênio cristão.

são João Paulo ii

Santo antônio 
e os valores 
do evangelho


