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boletim informativo

O SenhOr te dê a Paz!

Dia 29/09, às 15h: Missa pela Paz
Dia 30/09, às 19h: Missa - apresentação das equipes missionárias

Tríduo de São Francisco
De 1º a 3 de outubro, na Missa das 18h.

Dia do Padroeiro
Dia 4/10 – Missas em honra ao nosso Padroeiro São Francisco de Assis
Horários: 7h, 10h, 12h, 15h, 16h30, 18h e 19h30

“Fraternidade Universal:
Em Cristo Somos Todos Irmãos”

FESTA DE SÃO FRANCISCO
Em todas as Missas do dia 4,  
haverá bênção dos objetos  
religiosos e de todas as criaturas. 

Ao longo do dia, os freis darão  
a bênção em frente à Igreja.

Distribuição de ração para os pets.

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

Campanha ecológica: Coleta de óleo 
usado de cozinha. Deixe na Secretaria!
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ExPEDIEnTEhorÁrioS 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) 

oraÇão daS LaudeS: De segunda  
à sexta-feira, após a Missa das 7 horas.

horÁrioS de conFiSSão
2ª a 6ª feira: 9h às 11h30 e das 15h às 18h

horÁrioS da SecreTaria 
ParoquiaL
2ª feira: 8h às 17h
3ª a 6ª feira: 8h às 20h
Sábados: 8h às 18h
domingos: 8h às 13h

BaZar: Próximas datas: 9 e 10/10, 16  
e 17/11 e 4 e 5/12.

Para a festa de São Francisco 2018, escolhemos o tema: “Fraterni-
dade Universal: Em Cristo Somos Todos Irmãos”, inspirado na Cam-
panha da Fraternidade 2018: “Vós Sois Todos Irmãos” (Mt 23,8). 
Esta Campanha lembrava que a violência desfigura a fraternidade 

sonhada no início pelo Criador. Deus criou e viu que tudo era bom (cf. 
Gn 1,31), mas o ser humano, pelo desejo de cobiça, inveja e ciúme, 
desfigurou o projeto de Deus, porque deu espaço para o cultivo não mais 
da fraternidade, mas da rivalidade, do domínio sobre o outro, ao ponto 
que o livro do Gênesis conta que um irmão matou o outro (cf. Gn 4,8).

Olhamos São Francisco como o santo reconciliado. Seu coração é 
agradecido; tudo e todas as ocasiões tornam-se uma espécie de louvor ao 
Criador. Há um transbordamento de gratidão, alegria e sereno contenta-
mento.  No “Cântico das criaturas”, Francisco louva as criaturas: “Louvado 
sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o senhor 
irmão sol, o qual é dia, e por ele nos iluminas. E ele é belo e radiante com 
grande esplendor, de ti, Altíssimo, traz o significado”. 

O cântico segue envolvendo, como um “hino sideral”, os demais 
astros, as nuvens, estrelas e elementos da terra. Mais adiante, ele can-
ta: “Louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que perdoam pelo teu 
amor, e suportam enfermidades e tribulação. Bem-aventurados aqueles 
que as suportarem em paz porque por ti, Altíssimo, serão coroados”. A 
fraternidade é construída quando se sabe dar uma passo em direção 
ao diferente.

O Cântico das Criaturas, como alguém já o disse, é o “cântico da 
integração”, porque trata de um louvor e paz existente entre elementos 
distintos, porém, não adversos, mas que na dança da vida, se comple-
mentam, unindo-se e mantendo-se distintos simultaneamente. A dança 
de todos os elementos só é possível porque todos têm seu ritmo, sua 
identidade.

Vamos olhar para São Francisco como esse irmão universal que 
lembra a todos a necessidade de não desanimarmos de sonhar e cons-
truir um mundo onde caibam todos os mundos com suas diferenças. Só 
evoluímos enquanto pessoas se aprendemos, mesmo que à custa de dor 
e lágrimas, a integrar o adverso, transformando-o de inimigo mortal, em 
conviva da existência.

São Francisco, tão querido e conhecido como o Santo dos animai-
zinhos, é o santo da paz, o que nos desafia ao perdão e o cuidado 
pleno para com todo o tipo de vida, a começar pela vida humana, por 
vezes ameaçada! Boa Festa de São Francisco de Assis! 

Frei Valdecir Schwambach, ofm 
Pároco

VIVA O NOSSO PADROEIRO!
EDITORIAl



Dia 21 de setembro 
é o DIA nACIO-
nAL DE LUTA DA 
PESSOA COM 
DEFICIÊnCIA!
Neste ano, a nossa 
luta é a  
CAMPAnHA  
DO “CÃOZInHO 
EDUCADO”.
A Vila Mariana 

abriga dezenas de entidades para pessoas 
com deficiência. Você sabia disso?
Frequentemente as pessoas com deficiência 
visual pisam ou tocam suas bengalas em 

fezes deixadas pelos donos dos pets nas 
calçadas, o que causam enormes constrangi-
mentos.
Vamos trabalhar juntos para que isso não acon-
teça mais? Como cada um de nós pode ajudar 
na concretização de um bairro mais limpo?
Além de recolher os dejetos do seu cãozinho, 
colabore também para divulgar esta cam-
panha entre seus conhecidos!
Vamos construir juntos a Vila Mariana de nos-
sos sonhos!

“Campanha da Pastoral das Pes-
soas com Deficiência da Arquidio-
cese de São Paulo - setor Ipiranga”

Em outubro próximo, estaremos diante 
das urnas para exercer o nosso voto. 
Contudo, devido à corrupção, doen-
ça endêmica, e à impunidade, bem 

como à grande crise ética que o Brasil vem 
enfrentando, não temos vontade de com-
parecer nas urnas!
 “A superação da grave crise vivida no 
Brasil exige o resgate da ética na política, 
que desempenha papel fundamental na so-
ciedade democrática. Urge um novo modo 
de fazer política, alicerçado nos valores da 
honestidade e da justiça social” (CNBB, 
2017). Além disso, amedronta-nos “o dis-
curso de ódio e de mútua intolerância que 
se instaurou entre as denominadas esquer-
da e direita” (CNBB, 2018).
A pergunta que nos fica é: a Igreja de-
veria se “envolver em política?”
A resposta é fácil: sim! Aristóteles afirmava 
que “o homem é por natureza um animal 
político”. Ser político é diferente de ser par-
tidário. Ser político é tomar consciência de 
que temos necessidade de viver em socie-
dade e precisamos desse convívio.

Dessa forma, a Igreja é comprometida com 
a política no sentido amplo do termo, pois 
a política tem a ver com a paz, a justiça 
e cuidado da vida de uma cidade, de um 
povo inteiro e da humanidade.
O descrédito nos políticos e o desinteresse 
pela política não ajudam em nada o Brasil 
e cada um de nós. Aliás, só pioram as coi-
sas. De que serviria votar em branco ou nulo? 
Ou, então, votar em alguém como forma de 
protesto? Todos somos corresponsáveis pela 
situação que vivemos: não nos interessamos 
pela política, não escolhemos com critério na 
hora do voto e não acompanhamos os eleitos!
Por isso, Dom Joaquim Geovani Mol, bispo 
auxiliar de Belo Horizonte (MG), apresenta 
5 pontos que merecem atenção dos cris-
tãos no período eleitoral do Brasil:
1.  Identificar candidatos/as que defendam 

a vida (...), é preciso defender a vida 
tanto contra o aborto quanto contra as 
desigualdades sociais e suas mazelas 
e misérias. Pois ambos matam com a 
mesma intensidade. (...)

2.  Identificar candidatos/as que priorizem 

(...)  a educação, a saúde e o emprego. 
3.  Identificar candidatos/as que tenham 

compromisso sério com o meio ambien-
te, (...) e neste contexto seja inserido o 
compromisso de respeito e forte defesa 
dos povos tradicionais, comunidades 
indígenas, ribeirinhas, negras e outras.

4.  Identificar candidatos/as que promo-
vam a paz e a dignidade humana; 
trabalhem contra toda violência; restau-
rem a confiança e a democracia (...) ; 
comprometam-se com as reformas ne-
cessárias de forma justa, sem supressão 
de direitos do povo trabalhador e dos 
segmentos excluídos da sociedade; co-
laborem com a necessária reforma do 
Judiciário e do Ministério Público do 
país, que a cada dia se mostram como 
“castas” superiores e corporativistas.

5.  Identificar candidatos/as que respeitem 
a laicidade do Estado e cuidem da 
pacífica convivência entre as várias 
culturas e religiões, as regionalidades 
e as tradições, com espírito fraterno de 
tolerância e justiça.

hora SanTa 
eucarÍSTica
Com a bênção 
do Santíssimo 
nos dias 18/10 
e 20/12, às 
18h30. 

PaLeSTra
No dia 21 de 
novembro, às 
20h, com o tema 
“Espiritualidade 
e Família”.

A urna eleitoral, compromisso cristão
EM TEMPO

CAMPAnHA “CÃOZInHO EDUCADO”



FeSTa de noSSa Senhora aParecida
Tríduo de Nossa Senhora Aparecida
Dias 09, 10 e 11 de outubro às 18h, com consagração a 
Nossa Senhora e bênção dos objetos religiosos.
Festa de Nossa Senhora Aparecida
Dia 12 de outubro, missas às 7h, 12h e 18h.
Traga a sua rosa para oferecer à Virgem de Aparecida

coraL daS meninaS
canarinhoS de PeTróPoLiS
Todos estão convidados para apreciar a 
apresentação do Coral das Meninas – 
Canarinhos de Petrópolis. Imperdível.
Única apresentação: 08/10/2018  
(segunda-feira) às 20h.

dÍZimo
Agradecemos todos os dizimistas que co-
laboram 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.

Uma Igreja em Saída:
“Em Cristo, somos todos irmãos!”

Minha avó nunca pôde frequentar os bancos es-
colares, pois viveu na época da Guerra Civil 
Espanhola – era migrante em seu próprio país 
–, mas é de uma sabedoria imensa. Com ela 

aprendi ainda pequeno um provérbio que diz: El roce hace 
el cariño (“o contato faz o carinho”). Verdade maior não há! 

Só quando nos dispomos e nos permitimos estar com o 
outro, cultivar o encontro, somos promotores de afeto, de gra-
tuidade, de amor. Isso nos faz compreender por que, muitas 
vezes, relacionamentos entre pais e filhos são tão frios, ou 
mesmo, relacionamentos entre pais e filhos adotivos são tão 
fortes... só um deles se permitiu o tempo do cultivo. 

Esse tempo não é humano, mas divino... é o kairós, 
tempo da graça de Deus que age em nós e através de nós. 
A experiência de viver e promover uma cultura do encontro 
se faz presente nas falas de Francisco desde a sua eleição 
como Papa. Contudo, ninguém vive o encontro parado, é 
necessária a mobilidade do coração. Deus começa sempre 
pelo coração; mas logo desce aos pés. O amor põe o cora-
ção em caminho; o coração põe pressa aos pés.

Assim, inspirados na “Igreja em Saída” de que tanto fala 
o Papa e no Sínodo Arquidiocesano, nossa Paróquia quer 
se colocar em saída, ser missionária sob inspiração de São 
Francisco de Assis, missionário da paz, do bem, da caridade 
e do amor. 

Queremos ir ao encontro daqueles que moram ao nosso 
entorno e frequentam a Paróquia, mas que ainda não somos 
tão próximos. Ir ao encontro daqueles que estão ao nosso 
entorno, mas ainda não frequentam a comunidade. Ir ao en-
contro daqueles que já não frequentam mais. Ir ao encontro 
dos doentes, idosos, acamados que não conseguem mais vir 
ao nosso encontro. Queremos ir ao encontro deles; ser um 
com eles!

Que Maria, mãe, modelo e rainha das missões, invoca-
da carinhosamente sob o título de Senhora Aparecida, cuja 
festa iremos celebrar neste mês de outubro, ilumine, inspire e 
abençoe as esquipes missionárias para que o amor de Deus 
os envolva e cative!

Diego B. Doze


