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BOLETIM INFORMATIVO

O SenhOr te dê a Paz!

Querido paroquiano,

Como é sabido, nesse ano, a Igreja celebra o ano 
do leigo e da juventude. Em relação à juventude, 
gostaríamos de lembrar que de 18 a 21 de julho 
acontece o Encontro Nacional da Juventude, em 

Vila Velha, ES. De nossa Paróquia, irão participar 3 jovens. 
Oxalá mais jovens se engajem em nossas pastorais e outros 
grupos da Paróquia. Que não falte nosso convite para os jo-
vens. Tudo pode começar por um convite, um chamado!

O Ano do Laicato vem para lembrar a todos que a Igreja somos 
nós. O Concílio Vaticano II afirmou: “Os fiéis leigos estão na 
linha mais avançada da vida da Igreja: por eles, a Igreja é o 
princípio vital da sociedade. Por isso, eles, sobretudo, devem ter 
uma consciência cada vez mais clara, não somente de que per-
tencem à Igreja, mas de que são Igreja...” (Lumen Gentium 32).

Pelo batismo, somos todos inseridos no povo de Deus, raça esco-
lhida “nação santa”. Não progredimos no nosso sentimento de 
pertença quando olhamos a Igreja como uma instituição à parte, 

fornecedora de alguns serviços ou sacramentos, dos quais toma-
mos parte em algumas situações da vida. Por outro lado, evoluí-
mos quando nos sentimos igreja, membros da comunidade.

“Não é evangélico pensar que os clérigos - ministros ordena-
dos - sejam mais importantes e mais dignos, sejam ‘mais’ Igreja 
do que os leigos. Esta mentalidade, errônea em seu princípio, 
esquece que a dignidade não advém dos serviços e ministérios 
que cada um exerce, mas da própria iniciativa divina, sempre 
gratuita, da incorporação a Cristo pelo Batismo” (Doc. 105, 
CNBB, p. 65).

Nossa Arquidiocese de São Paulo celebra o Sínodo Arquidio-
cesano. Nesse ano, estamos refletindo sobre a caminhada pa-
roquial. Um ano para olhar a paróquia. Sem soluções rápidas 
ou sugestões milagrosas, é o ano de olhar a realidade, ver o 
que funciona e o que pode ser melhorado. É tempo de cami-
nhar juntos; espírito construtivo, fraterno e amigo.

Frei Valdecir Schwambach
Pároco

A IGREJA SOMOS NÓS
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EXPEDIENTE

HORÁRIOS DE MISSAS
2ª a 6ª feira: 7h, 12h e 18h
Sábados: 15h
Domingos: 7h, 9h, 11h30, 17h e 19h

MISSAS ESPECIAIS
3ª feira: 7h, 12h e 18h (Missas de Santo Antônio)
1ª sexta-feira do mês: 15h (Missa de Frei Galvão)
4º domingo do mês: 19h (Missa da Mãe Rainha)
3ª segunda-feira do mês: 12h (Missa da Solidariedade)
Domingos: 10h (Missa no Hospital São Paulo) 

HORÁRIOS DA SECRETARIA PAROQUIAL
2ª feira: 8h às 17h
3ª a 6ª feira: 8h às 20h
Sábados: 8h às 18h
Domingos: 8h às 13h

HORÁRIOS DE CONFISSÃO
2ª a 6ª feira: 9h às 11h30 e das 15h às 18h

HORA SANTA EUCARÍSTICA
Toda terceira quinta-feira do mês, às 18h30, celebraremos  a Hora Santa 
Eucarística com a bênção do Santíssimo. Participe desse momento de oração  
pelas famílias, enfermos e outras necessidades.
Datas: 19 de julho, 16/08, 20/09, 18/10 e 20/12 

CATEQUESE PARA ADULTOS
No dia 2 de agosto iniciaremos a catequese de adultos. Os encontros acon-
tecerão às quintas-feiras à noite, das 20h às 21h45. Inscrições e mais infor-
mações na Secretaria Paroquial,

DÍZIMO
Agradecemos a todos os dizimistas que colaboram com sua oferta material 
para nossa Paróquia, permitindo-nos assim, realizar nossos trabalhos com 
serenidade, criando ambiente acolhedor para os que chegam e permitindo a 
continuidade de nossa missão.

PROGRAMAÇÃO DE PALESTRAS NA PARÓQUIA
Local: Salão Paroquial Horário: 20h
24/07 (terça-feira): Liturgia e Comunicação – Assessora: Irmã Helena Coraz-
za, fsp
08/08 (terça-feira): A música na liturgia – Assessora: Irmã Maria Luiza Pe-
droso, fsp
04/09 (terça-feira): Projeto de vida para jovens – Assessora: Irmã Maria José
21/11 (quarta-feira): Espiritualidade e Família - Nery e Nadir

PERDÃO DE ASSIS
No calendário litúrgico franciscano, o dia 2 de agosto, o dia do Perdão 
de Assis,  é dedicado à celebração da Festa de Nossa Senhora dos Anjos, 
popularmente conhecida como “Porciúncula”. Essa é uma das datas mais im-
portantes para a Família Franciscana e todos os fiéis que têm especial afeição 
pelo santo italiano. Venha celebrar conosco: Missas: 7h, 12h e 18h

FESTA DE SANTA CLARA
Participe das Celebrações do Tríduo e Festa de Santa Clara
Dias 08, 09 e 10, às 18h
Dia 11, Missa Solene às 15h
“Santa Clara e a sabedoria: um espírito amigo do ser humano!”

SEMANA MISSIONÁRIA
Aguardem a segunda semana missionária de 23 a 30/09.

FESTA DE SANTO ANTÔNIO – AGRADECIMENTO



Vivenciamos mais uma Festa de Santo Antônio, 
entre os dias 10 e 13 de junho. Agradecemos 
aos voluntários e colaboradores da Paróquia 
que se doaram com muita generosidade para 
a realização da festa. Nosso agradecimento 
especial também a todos que contribuíram 
doando material para a confecção do bolo 
e aqueles que fizeram sua ajuda em dinheiro. 
Deus abençoe a todos!

Ao lado, o relatório de receitas e despesas da 
festa.

 RECEITAS DESPESAS LÍQUIDO
ARTIGOS RELIGIOSOS 6.825,25 1.584,50 5.240,75
BOLO 17.250,00 4.963,43  12.286,57
  2.900,00 (Massas) +
  2.063,43 (Embalag.)

CAMISETAS 2.385,00 1.715,00 670,00
COLETAS  3.407,87 --- 3.407,87
DOAÇÕES 3.934,00 --- 3.934,00
PÃO DE MEL 2.500,00 1.350,00 1.150,00
PASTEL 8.200,00 --- 8.200,00
REFRI / ÁGUA 1.440,00 --- 1.440,00
TOTAL  R$ 45.942,12 R$9.612,93 R$ 36.329,19

FESTA DE SANTO ANTÔNIO – AGRADECIMENTO

Dia 11 de agosto vamos festejar o dia de Santa 
Clara de Assis. Na juventude, a bela dama de 
Assis deixou a família e os bens para seguir um 
certo Francisco que trocou tudo para seguir a Je-

sus e viver com os pobres. A vida humilde de Clara e seu 
amor à pobreza de Jesus Cristo se tornou uma luz que até 
hoje clareia os sonhos e ideais de muitos jovens.

Vale a pena destacar três elementos da espiritualidade 
clariana:

A simbologia do ESPELHO: Santa Clara nos con-
vida a  olhar pelo espelho que é o próprio Cristo, a 
perfeição de toda virtude. Devemos sempre olhar para 
o Cristo que é o espelho para toda a vida do fiel. “Ele 
é o esplendor da luz eterna, o espelho puríssimo da 
ação divina. Olha continuamente para este espelho… 
contempla nele o teu rosto e procura adornar-te interior 
e exteriormente com as mais variadas flores das virtu-
des…” (Carta a Santa Inês de Praga)

A imitação da POBREZA de Cristo: Imitar a po-
breza de Cristo é uma radical exigência de fidelidade, 
como nos ensina o próprio Evangelho: “Quem quiser me 
seguir, tome sua cruz e me siga...”(Lc 9,23). Para Clara, 
como também para Francisco de Assis, seguir o Cristo 
pobre é algo determinante na vocação: “Repara na po-
breza d’Aquele que foi colocado no presépio e envolvi-
do em panos. Oh admirável humildade, oh espantosa 
pobreza! O Rei dos Anjos, o Senhor do céu e da terra foi 

deitado num presépio! Observa como foi sua humildade, 
ou a santa pobreza, suporta tantos trabalhos e tormen-
tos para remir o gênero humano. E, então, contempla 
a caridade inefável que O levou à cruz e à morte mais 
infamante” (Carta a Santa Inês de Praga)

Sua MATERNIDADE espiritual se destaca porque 
foi uma mãe amável com suas irmãs. É um relaciona-
mento de cuidado, de ternura e de amor. Nunca de-
sistiu de seu ideal e esteve sempre confiante nas mãos 
misericordiosas do Senhor que as chamou para a vo-
cação. Após ter transcorrido um período em outras co-
munidades monásticas, resistindo às pressões de seus 
familiares que no início não aprovavam sua escolha, 
Clara se estabeleceu com suas primeiras companheiras 
na igreja de São Damião, onde os frades menores ti-
nham preparado um pequeno convento para elas. Nes-
se mosteiro, viveu durante mais de quarenta anos, até 
sua morte, ocorrida em 1253. Vale a pena destacar o 
que ela escreve em seu Testamento: “Aconselho e ad-
moesto as minhas Irmãs, que sempre se empenhem em 
seguir o caminho da santa simplicidade, da humildade, 
da pobreza e também uma vida honesta e santa, como 
aprendemos de Cristo e de nosso bem-aventurado pai 
Francisco desde o início de nossa conversão. E aman-
do-vos umas às outras com a caridade de Cristo, por 
meio das boas obras, cresçam sempre no amor de Deus 
e na caridade”.

Frei Carlos Nunes Corrêa, ofm

Santa Clara: Espelho,  
Pobreza e Maternidade

11 DE AGOSTO



Neste ano, em setembro, mês da Bíblia (em 
virtude da memória de São Jerônimo que 
traduziu a Bíblia para o latim), a Conferên-
cia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 

ainda à luz do Documento de Aparecida, convida-nos 
a estudar e meditar o livro da Sabedoria tendo como 
lema o título deste artigo e como tema: “Para que n’Ele 
nossos povos tenham vida”. 

Embora atribuída por muito tempo ao rei Salomão, em 
virtude de ser ele um rei sábio (1Rs 3,6-9), sabemos 
que sua autoria se deve, possivelmente, a um sábio 
judeu que observava seus compatriotas em Alexandria, 
no Egito, às portas da Era Cristã (século II E.C.).

Ainda hoje seu texto faz-se muito atual em nossa so-
ciedade tão desprovida de valores como: sabedoria, 
justiça, amor à vida e misericórdia. Buscamos diversas 
formas de felicidade e em longínquos lugares, entre-
tanto não compreendemos que ela nasce de um novo 
modo de olhar a realidade, de ressignificá-la, de dar 
novo sentido aos fatos, às situações e à própria his-
tória. O amor e a sensibilidade à própria vida, à do 
outro, à da natureza, à de Deus tornam-nos pessoas 
iluminadas, sábias. 

O livro da Sabedoria convida-nos a contemplar com 
outros olhos os êxodos diários – mais ou menos sofridos 
– renovando em nós o sentido de pertença a um povo, 
portadores de uma história, de sonhos e esperanças, 
tentativas e frustrações, mas sempre a caminho, em 

processo de libertação. Antes os poderosos opresso-
res eram os egípcios, gregos, romanos... e hoje, quais 
são os nossos opressores? (Sb 12,15) Qual é o poder 
que rege a nossa vida? (Sb 7,24-30) É um poder que 
liberta e traz dignidade e misericórdia ao nosso existir 
ou nos oprime, humilha e segrega?   

As duas grandes perguntas que a leitura desse livro nos 
deixa são: em quem (ou em que) colocamos as nossas 
esperanças: no Deus justo e santo ou nas pessoas e 
falsos ídolos? (Sb 1-8; 10-19; 14, 27-28). 

É fundamental jamais nos esquecermos de que Deus 
está sempre ao lado do fraco e do oprimido, dos tristes 
e abatidos, defendendo-os e amparando-os em Seu 
amor, pois Ele é justo. (Sb 11, 2.13; 12,15; 18,8). 

Que o Senhor nos conceda a sabedoria necessária 
para conduzir nossa vida pelos caminhos do amor, da 
misericórdia e estarmos sempre abertos às ressurrei-
ções diárias! 

Diego Bello Doze  
coordenador da Pastoral Litúrgica

REFLEXÃO

“A sabedoria é um espírito 
amigo do ser humano”

(Sb 1,6a)


