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boletim informativo

O SenhOr te dê a Paz!

Sutilmente o tempo vai passando e, quando vemos, já estamos 
na metade do ano. Rubem Alves observou com a agudez 
própria do poeta: “Quem sabe que o tempo está fugindo 
descobre, subitamente, a beleza única do momento que 

nunca mais será...” O tempo que Deus nos dá é dádiva, dom. 
Como você se relaciona com o tempo?

Por vezes, ouço pessoas que vivem numa louca ansiedade para 
que o dia passe rápido, que a semana não demore a passar, 
para que o ano termine logo... para chegar onde? Para fazer o que 
depois dessa sucessão de tempo? Como se depois viesse um tempo 
diferente. Amanhã seremos a continuidade do pouco que ontem e hoje 
construímos em nós mesmos.

No mês de junho temos a alegria de celebrar o querido santo franciscano 
Santo Antônio. Todos os anos, muitos devotos do santo visitam nossa 
paróquia, participando das missas, buscando uma bênção, rezando 
pela família, pelas pessoas enfermas, pedindo um casamento. Todos 
os santos falam para nós das coisas do dia a dia. Santo Antônio não 
é diferente: é o santo que lembra que precisamos rezar para que 
tenhamos o suficiente para sermos felizes: alimentação, saúde, cultura 
e paz. Santo Antônio intercede por nós pelas coisas perdidas!

Desejo que a festa de Santo Antônio, como nos demais anos, seja 
momento de comunhão e alegria. Momento para aprendermos a 
mensagem do cuidado, tão importante no mundo atual. Cuidado com o 
próximo: ele é dom de Deus. Cuidado com a mãe terra: dela saímos, 
somos do seu DNA.

Os meses de junho e julho trazem várias datas que nos convidam a 
lembrar do tema do cuidado. No dia 5 de junho celebramos o dia 
do Meio Ambiente; no dia 17, Dia de luta contra a desertificação, 
no dia 20, Dia Mundial dos refugiados; dia 26, Dia das vítimas de 
tortura; no dia 28 de julho temos o Dia do agricultor e Dia Nacional 
de conservação da natureza.

Como se vê, várias datas que nos lembram a importância do cuidar. 
Gestos simples podem fazer a diferença. Economizar os recursos  
naturais é uma atitude sábia que podemos assumir mais e mais  
para o bem de todos.

Fraterno abraço a todos (as)!

Frei Valdecir Schwambach

Junho: 

tempo de celebrar Santo antônio
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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 Santo 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 (Missa 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

S
elecionamos abaixo alguns pensamentos 
do Santo Antônio. Em uma de suas 
catequeses, quando ensinou sobre 
o santo, o Papa emérito Bento XVI, 

assim disse: “Antônio, na escola de Francisco, 
coloca sempre Cristo no centro da vida e 
do pensamento, da ação e da pregação. 
Esta é outra característica típica da teologia 
franciscana: o cristocentrismo. Ela contempla 
benevolamente, e convida a contemplar, os 
mistérios da humanidade do Senhor, o homem 
Jesus, de modo particular, o mistério da Natividade, 
Deus que se fez Menino, se entregou nas nossas mãos: 
um mistério que suscita sentimentos de amor e de gratidão 
para com a bondade divina 
(Bento XVI, Audiência Geral, 10 de fevereiro de 2010).

Pensamentos do Santo
  “O coração profundo é o coração do que ama, do que 
deseja, do contemplativo, do desprezador das coisas 
inferiores. Quando te aproximas de tal coração com passos 
devotos, Deus é exaltado, não em si, mas em ti; a sua 
exaltação é a intensidade do teu amor, é a elevação do teu 
espírito.”

  “Feliz aquele que arranca de si o coração de pedra e toma 
um coração de carne, capaz de se doer compungido das 
misérias dos pobres, de modo que a sua compaixão lhe sirva 
de consolo e este consolo dissipe a avareza.”

  “Acredita o estulto no conselho da raposa, fiado em que o 
bem transitório e mutável seja verdadeiro e duradouro.”

  “Não poderás levar os fardos de outrem, se não depuseres 
primeiro os teus. Alivia-te primeiro dos teus, e poderás levar os 
fardos de outrem.”

  “Aquele que segue a outro no caminho, não olha para si, mas 
para aquele a quem constituiu guia da sua vida.”

  “Antes de entrar um raio de sol em casa, não aparece dentro, no 
ar, o pó; se, porém, entrar um raio de sol, parece cheia de pó.”

  “O insensato, como um asno, ouve somente o som da palavra 
divina, mas o sábio percebe-lhe a força e leva-a ao coração.” 
(Retirados do livreto: Santo Antônio do mundo inteiro. 8º Centenário de nascimento 1195-1995).

  “A caridade é a alma da fé, torna-a viva; sem o amor,  
a fé esmorece.”

(Citada por Bento XVI em 10 de fevereiro de 2010).

CorPuS ChriSti
Participe da missa e Procissão de Corpus Christi da 
Arquidiocese de São Paulo no dia 15 de junho, às 9 
horas da manhã, na Praça da Sé.
Na paróquia São Francisco, teremos a seguinte 
programação:

12h: Celebração Eucarística
16h: Exposição do Santíssimo
17h30: Bênção do Santíssimo
18h: Celebração Eucarística

Viagem Para o LeSte euroPeu
Em agosto, um grupo de paroquianos irá peregrinar pela 
Polônia, Hungria, Áustria, República Tcheca e Alemanha.  
Não perca a oportunidade de fazer uma  
peregrinação religiosa pelas igrejas e monumentos  
mais importantes do Leste Europeu.  
informações: (12) 3018-1816 e 98152-9848.

CurSo de Liturgia
Venha participar conosco do Curso de liturgia para 
proclamadores da Palavra de Deus. Os encontros 
acontecerão no mês de setembro, aos sábados, das 
16h às 18h. Faça sua inscrição na secretaria paroquial 
ou pelo telefone: 5576-7960.

CamPanha do agaSaLho
Participe da campanha do agasalho! Doe roupas de 
frio e calçados durante a estação mais fria do ano. As 
doações podem ser entregues na secretaria da paróquia.

Santo antônio
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S
elecionamos abaixo alguns pensamentos 
do Santo Antônio. Em uma de suas 
catequeses, quando ensinou sobre 
o santo, o Papa emérito Bento XVI, 

assim disse: “Antônio, na escola de Francisco, 
coloca sempre Cristo no centro da vida e 
do pensamento, da ação e da pregação. 
Esta é outra característica típica da teologia 
franciscana: o cristocentrismo. Ela contempla 
benevolamente, e convida a contemplar, os 
mistérios da humanidade do Senhor, o homem 
Jesus, de modo particular, o mistério da Natividade, 
Deus que se fez Menino, se entregou nas nossas mãos: 
um mistério que suscita sentimentos de amor e de gratidão 
para com a bondade divina 
(Bento XVI, Audiência Geral, 10 de fevereiro de 2010).

Pensamentos do Santo
  “O coração profundo é o coração do que ama, do que 
deseja, do contemplativo, do desprezador das coisas 
inferiores. Quando te aproximas de tal coração com passos 
devotos, Deus é exaltado, não em si, mas em ti; a sua 
exaltação é a intensidade do teu amor, é a elevação do teu 
espírito.”

  “Feliz aquele que arranca de si o coração de pedra e toma 
um coração de carne, capaz de se doer compungido das 
misérias dos pobres, de modo que a sua compaixão lhe sirva 
de consolo e este consolo dissipe a avareza.”

  “Acredita o estulto no conselho da raposa, fiado em que o 
bem transitório e mutável seja verdadeiro e duradouro.”

  “Não poderás levar os fardos de outrem, se não depuseres 
primeiro os teus. Alivia-te primeiro dos teus, e poderás levar os 
fardos de outrem.”

  “Aquele que segue a outro no caminho, não olha para si, mas 
para aquele a quem constituiu guia da sua vida.”

  “Antes de entrar um raio de sol em casa, não aparece dentro, no 
ar, o pó; se, porém, entrar um raio de sol, parece cheia de pó.”

  “O insensato, como um asno, ouve somente o som da palavra 
divina, mas o sábio percebe-lhe a força e leva-a ao coração.” 
(Retirados do livreto: Santo Antônio do mundo inteiro. 8º Centenário de nascimento 1195-1995).

  “A caridade é a alma da fé, torna-a viva; sem o amor,  
a fé esmorece.”

(Citada por Bento XVI em 10 de fevereiro de 2010).

horários de missas:
dia 10 – Sábado, às 15h
dia 11 –  Domingo, às 7h, 9h, 11h30, 17h e 19h30
dia 12 – Segunda-feira, às 7h, 12h e 18h
dia 13 - Terça-feira, às 7h, 12h, 15h, 18h e 19h
Às 18h, missa dos “Antônios”. Estão todos 
convidados, especialmente os que são chamados de 
Antônio!
Ao final de todas as missas teremos a bênção do 
pão de Santo Antônio
no dia 13, dia do Santo Franciscano, os freis 
estarão em frente à igreja São Francisco dando 
bênçãos para os que desejarem.

Bolos, pastéis e lembrancinhas
Nos dias 11, 12 e 13, a partir das 8h da manhã, 
teremos a venda do tradicional bolo de Santo 
Antônio e deliciosos pastéis em frente à igreja.
Confira também as tendas onde você 
encontrará artigos religiosos e lembrancinhas.

Festa de 
Santo antônio



dizimiStaS de JuLho
01 - Irede Pincelli da Mata 
03 - Maria Aparecida Nogueira
04 - Izabel Miyuki Umezaki Ota 
05 - Izolda de Paula 
06 - Márcia Áquila 
07 - Marlos José de Almeida 
08 - Iva Galasso Braun 
09 - Elisabete dos Santos 
10 - Maria Rosa Ribeiro 
11 - Teresa Maria Giffoni 
12 -  Fernanda Correa de Souza 

Maria Cleide Silva de A. Nunes 
13 - Maria Aparecida Sau Rodrigues 
17 -  Weverton Ferreira Leite  

Ricardo Augusto Guidugli 
20 - Sr. Masamitsu Yamamoto 
21 - Luza Mota Calabria 
23 - Ivanilde Venturini Paiva 
25 -  Mário Floriano  

Wanda Zago da Silva 
26 -  Florisvaldo Teixeira de Araújo  

Larissa Prando Cau 
27 - Paula Cristina Ureshino Greco 
28 - Marlene Harue Miyashiro 
29 - Márcia Cristina dos Santos 
30 - Lysete Felgar Adri

O SenhOr te dê a Paz!

dizimiStaS de JuLho
02 - Alberto Toshikitse Chinen
04 -  Regina Helena Lamenza 

Carmen Silvia Massa Bautto
06 - Eduardo Nascimento Faria
07 - Daniel Poitman
08 -  Naif Thadeu Naif de Andrade 

Lydia Menezes
09 - José Baldin
10 - Antonio da Silva Nora
12 -  Marco Antonio Gomes 

Walcir Marques Jr.
16 - Celia Ricoldi
17 - Diogo A. Caparroz J.
18 - Emilly de Sousa
18 - Manoel Yassuo Ohashi Neto
22 - Selmar Marques Alves
23 - Mariangela Medina Brito
25 - Fernanda Pontin Calvo
26 - Miriam Marçola Lopes
28 - Sergio Frizzarini
29 - Osmar Pedro de Souza

Seja um semeador(a)  
na messe do Senhor.
Lares são refeitos, casais têm 
suas relações fortalecidas, 
jovens encontram o bom 
caminho, crianças são 

eSteS São oS dizimiStaS aniVerSarianteS 
doS meSeS de Junho e JuLho.
Que deuS oS aBençoe e LheS 
retriBua o Bem! 

Seja um dizimista

educadas na fé, necessitados encontram 
auxílio, desesperançados encontram  
consolo e muito mais.

Tudo isso com sua contribuição.

Nosso Senhor é justo e não se deixa vencer  
em bondade. Todas as suas necessidades  
são por Ele socorridas.

Enquanto você cuida das coisas de Deus,  
Ele cuida das suas.

Informações pelo telefone (11) 5576-7960  
ou na secretaria paroquial.


