
Dentre as festas franciscanas que estamos para 
celebrar, gostaríamos de destacar a que mais 
ricamente trata do perdão, da misericórdia e 
da paz: O Perdão de Assis, celebrado 

no dia 2 de agosto. 

Impossível falar do Perdão de Assis sem 
nos lembrar de Francisco, pois foi 
ele quem pediu ao Papa Ho-
nório III o dom desse ge-
neroso perdão a todos 
que o suplicassem. 
Impossível não citar 
a Porciúncula, pe-
quena capela no 
vale de Assis, 
onde Francisco 
se encontrava 
em oração no 
ano de 1216, 
e, segundo 
Bartolomeu de 
Pisa, Francis-
co, estando em 
profunda ora-
ção, viu, sobre o 
altar, o Cristo e à 
sua direita, sua Mãe 
Santíssima circundados 
por uma multidão de an-
jos. Perguntaram-lhe, então, 
o que desejava Francisco, e ele, 
de imediato, pediu que todos os que 
visitassem essa igreja em busca do perdão, 
obtivessem a remissão de todas as culpas. 

Francisco pede o privilégio para que a Porciúncula 
se torne a casa do perdão. A misericórdia, sinônimo 
de perdão, é algo muito caro para o pensamento 
franciscano. Segundo a Ordem Franciscana, “No 

pensamento de São Francisco, a misericórdia é an-
tes de tudo, um atributo de Deus e depois também é 
uma qualidade necessária em nossas relações inter-
pessoais”. A misericórdia é dom de Deus e esforço 
humano.

Ao pedir a Deus e, posteriormente ao 
papa, que a Porciúncula se tor-

nasse a casa do perdão - de-
pois esse privilégio se es-

tendeu a outras igrejas 
franciscanas - é como 

se Francisco disses-
se que o perdão 
é algo necessá-
rio; ele aconte-
ce ou deveria 
acontecer e 
tem necessida-
de de lugar, 
de tempo e 
corações. O 
perdão, em ou-

tras palavras, é 
graça de Deus, 

mas é algo arte-
sanalmente constru-

ído, no tempo e no 
espaço. Precisa do tem-

po, e precisa do espaço, 
onde você está, digerindo, 

reinterpretando e integrando as ex-
periências.

Na admoestação 27 dos Escritos de São Francisco, 
assim ele diz: “Onde há misericórdia e discernimen-
to, aí não há superfluidade nem rigidez”. Que nossas 
casas, sejam lares do perdão e do encontro!

Frei Valdecir Schwambach - Pároco 
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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

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 Setembro, mês da Bíblia

O mês de setembro, além de ser o mês em que iniciamos uma 
das estações mais belas: a primavera, também olhamos de 
modo especial para a Palavra de Deus, a Bíblia. A palavra bí-
blia tem sua origem na língua grega, e significa “vários livros”, 
uma espécie de “biblioteca”. 
O ciclo litúrgico é dividido em três anos - A, B e C -, com 
as leituras dos respectivos evangelhos sinóticos - A (Mateus), B 
(Marcos) e C (Lucas). Neste ano estamos ouvindo leituras do 
Evangelho correspondente ao ano A (Mateus).
Não se sabe com exatidão a data e nem mesmo o lugar da 

CurSO dE LITurgIA

Você que quer conhecer melhor a Liturgia, preparar-se 
para colaborar na proclamação da Palavra de Deus, par-
ticipe do Curso de Liturgia que será oferecido no mês de 
setembro, aos sábados, das 16 às 18 horas. Inscrição 
na Secretaria Paroquial ou ligue paraq: (11) 5576-7960.

SEJA dIZIMISTA!

Por meio do dízimo, que é uma contribuição motivada pela 
fé, os fiéis vivenciam a comunhão, a participação e a cor-
responsabilidade na evangelização. Ele pressupõe pesso-
as evangelizadas e comprometidas com a evangelização. 
O dízimo está relacionado ao amor fraterno, pois manifesta 
a amizade que circula entre os membros da comunidade. 
Ele traz à vida cristã os elementos de uma caridade ativa 
na prática dessa experiência. Alguém se torna dizimista, 
porque tem fé em Deus e confia nas suas promessas (Rm 
4,18-25 e 2Cor 1,19-20).
Informe-se como se tornar um dizimista na Secretaria Pa-
roquial ou ligue para: (11) 5576-7960

dia 24/09 (domingo) - 19H00 
Início da Semana Franciscana

dia 28/09 (quinta-feira) - 20H00 
Palestra com o Padre Antônio Manzatto sobre “Cultivar e 
cuidar da criação” (Gn 2,15)

dia 30/09 (sábado) - 15H00 
Missa pela paz com encenação e participação da Catequese. 

Tríduo de São Francisco 
Ao longo do Tríduo queremos rezar e expressar nosso compro-
misso solidário por meio de gestos concretos

dia 1º/10 (domingo) - 11H30 e 19H00 
1º dia: Cuidar do coração, santuário do Amor. 
gesto concreto: oferta de roupas

dia 02/10 (segunda-feira) -18H00
2º dia: Cuidar do irmão, companheiro de caminhada. 
gesto concreto: oferta de alimentos

Festa de São Francisco de assis
de 24 de setembro a 4 de outubro

“com São Francisco, cultivar e cuidar da criação” (Gn 2,15)

São Francisco de Assis pautou toda sua vida pelo 
amor de Deus a toda criatura, pois em todas elas 
“experimentava a expressão do amor criador do Pai 
e, por isso, nutria pelos bens da natureza um profun-
do senso de afeto e cuidado, considerando-se, de 
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composição do evangelho de Mateus. Provavelmente foi escri-
to na região de Antioquia da Síria, por volta dos anos 80 e 
90, muito certamente depois da destruição de Jerusalém, que 
se deu no ano 70. A intenção do autor foi endereçar o escrito 
para cristãos que vinham do judaísmo, que se sentiam filhos 
de Abraão.
Para Mateus, Jesus é a presença de Deus no meio de nós. 
Desde o começo nos foi dito que Jesus é o “Emanuel”: 
“Deus conosco”. Mateus quer que leiamos seu evangelho 
vendo em Jesus e em toda atuação a presença de Deus no 
meio de nós: em suas palavras escutamos a Palavra de 
Deus, em seus gestos experimentamos seu amor salvador.

Festa de São Francisco de assis
de 24 de setembro a 4 de outubro

dia 03/10 (terça-feira) -18H00 
3º dia: Cuidar da casa comum.  
gesto concreto: traga pilhas, baterias usadas, óleo  
de cozinha usado e aparelhos celulares quebrados  
para o correto descarte. 

dia 04/10 (quarta-feira) dia do Padroeiro
Missas:  7H00, 10H00, 12H00, 15H00,  

16H30, 18H00 e 19H30
  Em todas as Missas haverá bênção aos objetos  
religiosos e a todas as criaturas. 

  Ao longo do dia, os freis darão a bênção  
na porta da igreja.

  Fique atento também para a feira de adoção  
de animais, distribuição de ração e bolo para os pets. 

  Durante a festa não deixe de prestigiar nossas tendas  
com artigos religiosos e o tradicional pastel  
e bolo de São Francisco!

“com São Francisco, cultivar e cuidar da criação” (Gn 2,15)

fato, irmão de todos e também da criação”. 

Celebremos juntos nosso Padroeiro, São Fran-
cisco, pedindo a graça do cuidado e do amor e 
renovemos nossa responsabilidade para com a 
Terra, nossa Casa Comum.
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FESTA dE nOSSA 
SEnHOrA APArECIdA
“300 AnOS dE grAçA E bênçãO”

A Igreja no Brasil está em festa! Celebramos 
os 300 anos do encontro da imagem de 
Nossa Senhora Aparecida nas águas 
do rio Paraíba do Sul. 
Há 300 anos, a Mãe veio nos visitar e 
caminhar conosco; ela é companheira 
na estrada da vida, nas horas de dor e 
lágrima, na esperança e na fé em Jesus Cristo. 
 
Tríduo de nossa Senhora Aparecida: 
Dias 09, 10 e 11 de outubro, às 18h, com 
a consagração a Nossa Senhora e a 
bênção dos objetos religiosos.

Festa de nossa Senhora Aparecida: 
Dia 12 de outubro, missas às 7h, 12h e 18h. 

Às 12h, na Missa Solene, traga a sua rosa 
para oferecer à Virgem de Aparecida. 

AgOSTO
02 Aurora Moral Silveira
02 Hélida Conceição Cavalcanti Torres
02 Maria das Graças de Assis
03 Alex Souza da Silva
04 Antonio de Campos Valadares
05 Rafaela Cunha
05 Luana Tossalini Goulart
06 Ivone Duraci Gut de Freitas
07 Maria Amélia Sanae Ohashi
08 Luiz Antonio Monteiro Arcuri
10 Roberto Carlos Santana da Silva
12 Tatiana Sertek de Freitas
12 Isabel Ribeiro Cesaretti
13 Leandro Martuscelli Ramos
13 Patricia Lagranha do Amaral
15 Cleide Silvana Marcondes
16 Eneide Pagan de Almeida Costa
17 Maria Helena Bedin Alves
17 Valéria da Silva Lanfredi Siqueira
18 Cicero Medici
19 Cléria dos Santos Sampaio Gomes
22 Sergio Batista de Oliveira
25 Doracy Walder de Carvalho
25 Hermano Justino Ferreira
25 Rosemari  Zanoni  Mayer
28 Paulo Roberto Roggério
29 Maria Angelica Pizzinato
30 Ramón Moura dos Santos

SETEMbrO
02 Emilia Lurico Sokei Umezu
03 Terezinha Neide M. Bernardineli
03 Maria da Paz Yamamoto
04 Marisa Carneiro
08 Luis Carlos Grossi
13 Pedro Norton G. Dias
15 Ninfa Magna Santana
16 Sergio Ricardo da Costa Silva
17 Mirna Bartilotti
17 Jamil Ibrahim Junior
19 Joel Carlos da Silva
20 Luiz Carlos Romanholi
20 Sueli Maria Pires Afonso
21 Clotilde Leal da Cruz
24 Nilcia Pereira
25 Julia Silva de Almeida Nunes
26 Frinéia M. Pio Zorzi
26 Celio Brito
26 Eurides Nogueira
27 Beatriz A. dos Anjos G. Veiga
28 Guiomar Nascimento Gomes
28 Maria Aparecida Pereira
28 Wagner Battestin
29 Carlos Roberto Tikao Setugut
30 Helena Vatkevicius Uzeda

OuTubrO

01  Neila Gouveia Krumenerl 
04  Francisco Carlos Paletta 
04  Sergio Shiguemetsu Miyashiro 
05  Maria Mildes Silva Nunes 
06  Guilherme Camargo de Oliveira 
07   Fernando Augusto Mendes 

Cembranelli 

09  José Vicente da Silva 
10  Wilma Deléo Pessoa 
10  Zélia Guimarães de Toledo 
13   Carolina Figueira Rabello Alonso 

Sanches 

18  Claiton Roman 
19  João Lourenço E. Jr 
19  Ricardo Athos Paperini 
19  Daiane Pereira Guimarães 
22  Esmeralda e José Geraldo 
23  Valéria Gomes dos Reis Guidoni 
24  Regina Oyamaguchi 
30  Edesio Vieira da Silva Filho 

ESTES SãO OS dIZIMISTAS AnIvErSArIAnTES dOS MESES dE AgOSTO, SETEMbrO E OuTubrO

QuE dEuS OS AbEnçOE E LHES rETrIbuA O bEM! 


