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boletim informativo

O SenhOr te dê a Paz!

Continuemos Caminhando!

Essa edição do Boletim Paroquial marca a chegada 
de mais um final de ano e início de uma nova etapa. 
Somos gratos a Deus por termos chegado até aqui. A 
beleza do caminho é a própria caminhada, especial-

mente quando feita com tantas pessoas ao nosso lado. Ao 
longo de 2017, caminhamos juntos. Um provérbio africano 
reza mais ou menos assim: “Se quiser ir rápido, vá sozinho. 
Se quiser ir longe, vá em grupo”. Não nos propomos a 
caminhar rápido, pois isso poderia atropelar algumas coi-
sas; por outro lado, nos propomos a caminhar até o ponto 
necessário, não como local de chegada, mas como estágio 
necessário para essa etapa que pudemos vivenciar. Colo-
camos como meta caminhar até o fim, em grupo, para que 
pudéssemos chegar todos juntos. 

Sem dúvida foi um ano para descobrirmos os valores em 
cada pessoa das pastorais, a riqueza de vida, da história, 
o engajamento, o amor pela comunidade paroquial. Não 
poderíamos deixar de fora o sentimento de pertença e par-

ticipação de tantos paroquianos, que frequentam nossas 
celebrações e demais atividades paroquiais. Somos, sem 
dúvida, uma grande comunidade, porque formados por 
todos que se sentem parte dessa família.

Continuemos caminhando! Importante que desenvolvamos 
cada vez mais o espírito de pertença, de participação. A 
comunidade se renovará, cada vez mais, à medida em que 
cada pessoa se entender como peça importante senão fun-
damental nesse grande mosaico que é a comunidade, a 
Igreja da qual fazemos parte. Todos os batizados fazem 
parte do povo de Deus; o batismo nos incorpora aos fiéis 
da comunidade de Cristo. Você é a sua comunidade.

Amados paroquianos, a você e sua querida família, votos 
de um Feliz natal e abençoado ano novo!

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 (com Libras e áudio-descrição 
para cegos), 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

o dÍZimo É PRoVa de  
nossa ConFianÇa em deus
Santo Agostinho: “Reparte o teu pão com o fa-
minto (Is 58,7), disse Isaías; não creias que seja 
suficiente o jejum. O jejum te mortifica mas não 
socorre os outros. Serão frutuosas as tuas priva-
ções quando deres aos outros com abundância”.

Atos dos Apóstolos 20,35: Em tudo o que fiz, 
mostrei a vocês que mediante trabalho árduo de-
vemos ajudar os fracos, lembrando as palavras 
do próprio Senhor Jesus, que disse: ‘Há maior 
felicidade em dar do que em receber’”.

Frei giacomo Bini, oFm

O Pai de toda a misericórdia enviou ao mundo 
o seu Filho Jesus, que se fez homem no seio de 
Maria e armou sua tenda entre nós (Jo 1,14), 
revestindo-se de nossa frágil e carente humani-
dade. “E sendo ele rico... no entanto, com sua 
bem-aventurada Mãe, quis escolher a vida de 
pobreza” (2CFi 5). E assim, mediante esta sua 
humildade e pequenez, oferece a todos a pos-
sibilidade de trazê-lo para perto e acolhê-lo.

A tenda que Cristo veio levantar em nosso meio 
é a tenda da comunhão e da aliança (cf. Is 
54,1-5). Deus não ama o distanciamento. O 
Filho, impelido por essa busca apaixonada do 
homem, deixa o Pai, se faz um de nós e nos 
torna “não estrangeiros... mas concidadãos dos 
santos e membros da família de Deus” (Ef 2,19). 
Para chegar a tanto, “aniquilou-se a si mesmo, 
assumindo a condição de servo... fazendo-se 
obediente até a morte” (Fl 2,7-8). O caminho 
que leva ao encontro do outro, o caminho da 
fraternidade, deverá necessariamente percorrer 
as mesmas etapas. É “kenosis”, esvaziamento, 
antes de ser a festa do abraço e da unidade; 
é morte ao nosso egoísmo antes de se tornar 
relação criativa, geradora de vida nova.

Deus vem e quer permanecer em nosso meio: 

aColhimento e hosPitalidade
ao deus que Vem

se faz pão eucarístico para ser assimilado por nós e trans-
formar-nos nele. Um pão de comunhão que, mais uma vez, 
provém da “fração”, do “partir-se” por nós até o fim. E se 
renova a cada dia, pois a fraternidade deve ser constante-
mente construída. Quantas migalhas estão excluídas deste 
pão de comunhão que é a fraternidade universal! O Natal 
repropõe-nos sempre este compromisso: tornar-nos irmãos de 
todos, mediante um êxodo de purificação e de despojamen-
to sem fim que nos torna prontos e livres para caminhar em 
direção aos outros. Esta feliz disposição de “caminhar” inclui 
o vencimento da tentação de refugiar-se nas seguranças in-
ternas ou externas que nos fecham à dinâmica do amor. Do 
contrário, nem Deus nem os outros encontrarão lugar em nós: 
“não havia lugar para eles na hospedaria” (Lc 2,7).
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noVemBRo
03  Marcos Fabio P. Nara
09  Eliane Pessoa Reichenbach
10  Djalma Sérgio Pires de Almeida
10  Maria Fernandes Barbosa
13  Aline de Oliveira Ferreira Tavares
16  Cláudio Masao Kondo
16  Darcísio Roque Kolling
16  Roberto Bastos
16 Edda Cristina G. de Benedetto
17 Frank Miyagui
18  Realce Eiko Yamamoto
19  Edson Gonçalves
19  Fábio Tadeu Fonseca Gonçalves
20  Maria Stella Peccin da Silva
20  Vera Ungaretti Conceição
21  Marilene Arantes Nuzzo
22  Edson Siqueira
22  Maria Mori
24  Antônio José de Almeida Godoy
24  Ariovaldo Stella
25  Maria do Carmo Muniz da Silva
26  Maria Paulina de A. Vitallis Paterno
20  Helio Dotta

deZemBRo
01  Sérgio Manso de Abreu
01  Risoleta da Frota Carrera
02  Ines Yoshiko Ito
04  Lucimara Balabanian
05  Camel Francis
07  Talitha Di Martha Chacon Belotti
12  Artur Shoji Yokomizo
13  Maria Mercedes Salles Aguiar Negraes
15  Luizete Mendonça Jarreta
17  Wagner Luiz Batista
18  Damarys S. Bellusci Afonso
19  Heros Siqueira Di Tano
20  Virgnia Cremasco
23  Alcidineia Maria de Souza
25  Aurelucia Gossi de Araújo
26  Terezinha Helena Duque Casella
27  Carolina Cortezi Branco da Luz
27  Armando Seiji Ohashi
30  Reynaldo Penna

JaneiRo
06  Marcelo Sussumu Aihara
08  Christhiaan Van Greco
09  Lorena Cordeiro de Vasconcelos
09  Thiago de Magalhães Lopes
11  Mauri Nery
13  Ida Bechelli Almeida Batista
13  Douglas Alberto Kondo
13  Maria Luiza Vanucchi
14  Wilma e Geraldo Pedroso
14  Daniela Vieira da Silva Hirayama
14  Francinete Pereira de Brito
15  Erotides Cardoso da Silva
17  Rosalina de Paula A. Viana
18  André José Bianco
18  Izaura Emiko Ohashi
19  Vanda Galasso
24  Regina C. Cazaux Haydt
27  Conceição V. da Silva Ohara
30  Maria do Carmo C. T. Silveira
30  Luisa Silva de Almeida Nunes

diZimistas
aniVeRsaRiantesaColhimento e hosPitalidade

ao deus que Vem

O desejo divino de estar com cada homem realizou-se de forma modelar em 
Maria, pois ela é a tenda da aliança e do acolhimento que revestiu o Verbo 
com sua carne. Francisco exclama cheio de admiração: “Salve, ó palácio... 
ó tabernáculo... ó morada... ó manto... ó mãe do Senhor” (SaudVM 4-5). 
Graças a Maria, a hostilidade transformou-se em hospitalidade calorosa, 
discreta e fiel.[...]

O mistério do Natal é, pois, este acolhimento e hospitalidade ao Deus que 
vem; mas para vir, ele quer ser esperado e desejado por um coração puro, 
livre e pobre, todo voltado para ele. Dessa forma, permitimos que ele nos 
transforme e “divinize”. “Deus se fez homem para que o homem se torne 
semelhante a Deus”: a semelhança com Deus já é missão, profecia e com-
promisso, sobretudo, para tornar mais humano o mundo em que vivemos.

Frei Giacomo Bini, ministro Geral da ordem dos Fra-
des menores entre 1997 e 2003.
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PRoGRamaÇÃo de missas

CanaRinhos
de PetRÓPolis

O coral dos Meninos Cantores de 
Petrópolis, mais conhecidos como 
“CANARINHOS”, visitará nossa  
Paróquia e fará uma única apresentação 
no dia 4 de dezembro, às 20 horas.  
Programe-se e venha prestigiar esse coral!  
É uma oportunidade única de apreciar  
ao vivo um repertório de altíssima 
qualidade e beleza.

dia 25, natal do Senhor, missas às 9h00, 11h30 e 19h00.

dia 31,  domingo, missas às 7h00, 9h00, 11h30 e 19h00.  
A missa das 19h00 será em Ação de Graças pelo ano que 
termina. 
Obs.: Nesse dia não haverá missa às 17h00.

dia 1º de janeiro: missas às 9h00, 11h30 e 19h00.

natal e ano noVo


