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boletim informativo

O SenhOr te dê a Paz!

Tu vens, Tu vens!
Uma das orações da Igreja, no período do Natal, assim reza: “Ao tornar-se Ele um de nós, nós nos tornamos 

eternos”. Essa oração refere-se à encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Natal que em breve iremos 
celebrar, deverá recordar em nós a grande ternura com que Deus nos amou de enviar para nós seu Filho único. 
Deus se fez criança. Talvez o propósito de Deus se fazer criança em Jesus seja para lembrar que todos 

nós um dia fomos crianças. O menino Jesus fala da criança que sempre carregaremos dentro de nós e que, 
aqueles que tiverem um coração de criança, entrarão no reino de Deus. A criança lembra para 
nós um fragmento do paraíso que ainda não perdemos, o resgate da inocência, da 
espontaneidade, da amizade que supera tantas divisões.
Ao aproximar-se o final de ano, enchemos o coração de alegria e contentamento 
porque Deus foi bom para conosco. Natal é recordar-se que Jesus é o Emanuel, 
Deus-conosco, peregrina pelas sendas de nossa história e não nos deixa sós, 
por mais que a cruz possa ter sido pesada. Chegando aqui, agradeça!
Quero aproveitar para agradecer a todos os paroquianos pela 
caminhada que fizemos nesse ano de 2016. Agradeço o empenho, 
a participação, o senso de comunidade, a fé celebrada e a fé 
vivenciada. Agradeço nossos amigos dizimistas que, com senso 
de gratidão, estreitam seus laços com Deus através de seus 
gestos concretos de participação na vida da comunidade. 
Agradeço aos voluntários de nossa Paróquia, agentes das 
pastorais que tão generosamente doam do melhor que 
têm: seu tempo, alegria, seu trabalho. Agradeço 
nossos colaboradores, tão incansáveis, tão 
dedicados, Deus os abençoe 
generosamente!
Que a ternura do Deus 
feito criança abrace a 
todos e eternize na vida 
de cada um, sorrisos, 
gestos de bondade, 
gratidão, alegria e todo 
bem!

Feliz Natal!
Frei valdecir 
schwambach, ofm
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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 domingo do mês: 19h00 (Missa da Mãe Rainha)
3ª segunda-feira do mês: 12h00 (M. da Solidariedade)
domingos: 10h00 (Missa no Hospital São Paulo) 

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 15h00 às 18h00

InsCRIÇÕes PARA CATeQuese
Inscrições a partir de 15 de janeiro de 2017

- Primeira eucaristia: aos sábados, às 9h, 
para crianças a partir de 9 anos de idade;

- Perseverança: aos sábados, quinzenalmente, 
às 10h30, para crianças com 11 a 13 anos de 
idade;

- Crisma: aos domingos, às 9h30, para jovens a 
partir de 14 anos;

- Catequese para surdos 
Início da catequese para crianças: 4 de março 
Início da crisma para jovens e adultos: 5 de março

Inscrições e mais informações  
na secretaria paroquial!

IMAGeM PeReGRInA de nOssA senHORA 
APAReCIdA vIsITA A PARÓQuIA eM JAneIRO
Em preparação à festa dos 300 
anos do encontro da imagem 
de Nossa Senhora Aparecida 
nas águas do Rio Paraíba, 
iremos receber a imagem da 
Padroeira do Brasil de 8 a 15 
de janeiro de 2017. Será uma 
oportunidade especial para, 
juntos da Mãe Aparecida, 
rezarmos por nosso Brasil,  
pelas nossas famílias e  
por todas as pessoas  
de nossa Paróquia. 

A prática do dízimo é o reconhecimento do senhorio de Deus em 
nossas vidas. Nosso sim acontece quando O reconhecemos como 

criador e provedor de tudo e de todos. É, ainda, sinal de nossa 
adesão ao seu projeto de amor e vida. Pelo dízimo, tornamo-nos 

participantes na evangelização das crianças, mes-
mo que não sejamos seus catequistas; 

de jovens, mesmo quando não 
participamos de suas reuniões 

e retiros. Assim ocorre em 
todas as frentes de evange-
lização. Mais informações 

pelo telefone da Paró-
quia: (11) 5576-7960.

seJA uM dIZIMIsTA



dezemBrO 2016 / JaneirO 2017

uM POuCO dA HIsTÓRIA de nOssA senHORA APAReCIdA

IMAGeM PeReGRInA de nOssA senHORA 
APAReCIdA vIsITA A PARÓQuIA eM JAneIRO

Na segunda quinzena de outubro de 1717 – narra o Missal Romano – três 
pescadores (Filipe Pedroso, Domingos Garcia e João Alves), ao lançarem 
sua rede para pescar nas águas do Paraíba, colheram a imagem de Nossa 

Senhora da Conceição, no lugar denominado Porto do Itaguassu. Filipe Pedroso 
levou-a e a guardou até 1732, quando a entregou a seu filho Atanásio Pedroso. 
Este construiu um pequeno oratório, onde colocou a imagem da Virgem, que ali 
permaneceu até 1743. Todos os sábados, a vizinhança se reunia no pequeno 
oratório para rezar o terço. Devido à ocorrência de milagres, a devoção a Nossa 
Senhora – com o nome de Nossa Senhora Aparecida – começou a se divulgar. Em 
26 de julho de 1745, foi inaugurada a primeira capela. Um novo templo, bem 
maior, foi inaugurado em 8 de dezembro de 1888. 

Em 8 de setembro de 1904, por decisão do Papa Pio X, a imagem foi 
solenemente coroada. Em 29 de abril de 1908, foi concedido ao Santuário 

o título de basílica menor. Pio XI declarou e proclamou Nossa Senhora 
Aparecida Padroeira do Brasil em 16 de julho de 1930. O Papa Paulo VI, 
no dia 5 de março de 1967, ofereceu a “Rosa de ouro” à Basílica de 
Aparecida. Em 1972, começou a construção da nova Basílica Nacional 
de Nossa Senhora Aparecida, solenemente consagrada pelo Papa João 
Paulo II em 4 de julho de 1980. Em 2007, os bispos da América Latina 
e do Caribe, através de seus representantes, celebraram, em Aparecida, 
a V Conferência Geral do Episcopado Latino-americano e Caribenho. 

A prática do dízimo é o reconhecimento do senhorio de Deus em 
nossas vidas. Nosso sim acontece quando O reconhecemos como 

criador e provedor de tudo e de todos. É, ainda, sinal de nossa 
adesão ao seu projeto de amor e vida. Pelo dízimo, tornamo-nos 

participantes na evangelização das crianças, mes-
mo que não sejamos seus catequistas; 

de jovens, mesmo quando não 
participamos de suas reuniões 

e retiros. Assim ocorre em 
todas as frentes de evange-
lização. Mais informações 

pelo telefone da Paró-
quia: (11) 5576-7960.

seJA uM dIZIMIsTA PROGRAMAÇÃO de FIM de AnO
10 de deZeMbRO: 
Concerto de natal às 16 horas na Igreja  
com a cantora Joana Matera
14 de deZeMbRO: 
Celebração Penitencial às 12h, 15h e 18h
24 de deZeMbRO:  
vigília do natal às 19h com encenação feita pelos jovens
25 de deZeMbRO: 
natal do senhor. Missas às 9h, 11h30, 17h e 19h
31 de deZeMbRO: 
vigília de Ano novo às 19h
01 de JAneIRO: 
solenidade de Maria, Mãe de deus.  
Missas às 9h, 11h30, 17h e 19h



O SenhOr te dê a Paz!

Caríssimos irmãos e irmãs,
Paz e Bem!
Iniciamos o tempo do Advento! Um tempo em que nos em-
penhamos com a Igreja e como Igreja a fazer um itinerário 
espiritual que tem como meta a preparação para a habi-
tação e o repouso do Senhor Deus Onipotente no mistério 
do Verbo Encarnado. Comungando do espírito de São 
Francisco, também nós queremos recordar e celebrar para 
poder atualizar no tempo da nossa 
história aquilo que ele compreendeu 
por encarnação diária. Compreen-
são essa que, a meu ver, formulou de 
forma sintética e magistral no Natal 
de Greccio.

A Palavra de Deus é de vital impor-
tância neste itinerário espiritual, uma 
vez que ela, principalmente na litur-
gia dominical deste tempo do Adven-
to, grifa vários imperativos que nos 
provocam a redimensionar (‘aplainar 
e endireitar’) todos os caminhos das 
nossas relações: com Deus, com o 
próximo e conosco mesmo. Ouça-
mos, pois, alguns desses imperativos: 
“subamos ao monte do Senhor”; “dei-
xemo-nos guiar pela Luz de Deus”; 
“procedamos honestamente como 
em pleno dia”; ficai atentos, ficai 
preparados”; “revesti-vos do Senhor 
Jesus”; “despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as 
armas da luz”; “convertei-vos porque o Reino de Deus está 
próximo”; “preparai os caminhos do Senhor”; “acolhei-vos 
uns aos outros”; “não vos queixeis uns dos outros”; “fortale-
cei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados”, 
“criai ânimo e não tenhais medo”; “ficai firmes e fortalecei 
vossos corações”; “ficai firmes até a vinda do Senhor”.

Não estamos sós neste caminho! Para acompanhar-nos 
neste itinerário espiritual de preparação para a habitação 
e repouso do Senhor, somos conduzidos e animados pela 
sabedoria de personagens ímpares da Sagrada Escritu-
ra: a esperança de paz e de fraternidade universal pro-
clamada por Isaías para todos os tempos messiânicos; a 
austeridade e vigor profético de João Batista que mete o 
machado e agita a insensibilidade dos que não querem 
ver os sinais do Reino; a ética da fidelidade de São José 
que não quer ver difamada a dignidade da pessoa do 

Mensagem de natal
outro e, finalmente, a humildade da serva Maria, menina-
-mulher cheia de graça, que pelo seu “sim” apontou-nos o 
lugar decisivo da verdadeira habitação do Senhor Deus 
Onipotente: faça-se em mim segundo a tua palavra! 

São João Batista, “pregando um batismo de conversão” 
(cf. Lc 3,1-17) na preparação do povo para a chegada 
do Messias, é interrompido por uma mesma pergunta que 
brota da boca das multidões que o seguiam, dos cobra-

dores de impostos e também dos 
soldados: “E nós, o que devemos 
fazer”? A todos e a cada um ele pre-
ceitua a partilha, a justiça, o dever 
e o direito como condição básica 
para o advento do Reino de Deus.

Também nós, Comunidade da Paró-
quia São Francisco de Assis da Vila 
Clementino, enquanto perfazemos 
nosso itinerário espiritual deste tem-
po chamado Advento em prepara-
ção para o Natal do Senhor, somos 
provocados pelos imperativos da 
Sagrada Escritura e auxiliados pelos 
protagonistas maiores desse tempo 
(Isaías, João Batista, José-Maria). So-
nhamos com um Feliz Natal! Sim, te-
remos a graça de celebrar um Natal 
mais feliz se cada irmão e cada lar 
encontrar respostas reais e concretas 
a esta pergunta: “E nós, o que deve-
mos fazer”? 

Irmãos e irmãs, concluo estas palavras reportando-me à 
mensagem deixada a nós por São Francisco de Assis no 
Capítulo XXII da Regra Não Bulada: “Rogo a todos os 
meus irmãos, tanto aos ministros como aos outros, que, 
removido todo o impedimento e todo o cuidado e poster-
gada toda a preocupação, esforcem-se por servir, amar, 
honrar e adorar o senhor Deus com o coração limpo e 
com a mente pura, pois é isto que ele deseja acima de 
tudo, e façamos sempre aí uma habitação e um lugar de 
repouso para ele que é o Senhor Deus onipotente: Pai, 
Filho e Espírito Santo” (Rnb 22, 26-27).

Um Feliz Natal e 
um abençoado Ano Novo! 

Frei Fidêncio vanboemmel, ofm


