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Quando me propus a escrever esse breve texto, veio-me à mente uma música muito cantada tem-
pos atrás, da Irmã Míria T. Kolling que logo nos primeiros versos, dizia: “Somos teus amigos, ó 
Senhor. Tua amizade, é nossa alegria”. A amizade é um dos sentimentos humanos poderosos 
para proporcionar confiança, alegria e experiência de sentir-se sempre em casa.

O distanciamento social, que por alguns meses foi sinônimo de distanciamento solidário, não significou 
rompimento dos laços de amizade e bem-querer, mas ao contrário, despertou em cada pessoa uma clare-
za maior de quanto são importantes os encontros, os abraços, a possibilidade do olho no olho. Quando 
nos deparamos com a possibilidade de nos ser tirado aquilo que passava quase despercebido, banal, 
como a oportunidade de encontrar as pessoas, demo-nos conta de que precisamos e muito, uns dos outros.

A comunidade de fé é esse lugar do encontro e do fortalecimento dos laços de amizade. É nossa casa, 
onde reforçamos os vínculos de amizade e consequentemente, podemos viver a alegria e a esperança, 
que brotam da amizade e da fé.

Estamos no mês de setembro, mês da Bíblia. Você tem dedicado al-
gum tempo para leitura e meditação da Palavra de Deus? O mês de 
setembro é referência para o estudo e a contemplação da Palavra 
de Deus desde o ano de 1971. Foi a partir do Concílio Vaticano II, 
convocado em 1961, que a Bíblia ocupa espaço privilegiado na fa-
mília, nos círculos bíblicos, na catequese e na liturgia como um todo.

Em setembro estamos retomando, com número reduzido de pessoas, 
os cursos para noivos e batizados aqui na Paróquia. As informações 
são obtidas na secretaria paroquial.

Em breve, celebraremos nosso padroeiro, São Francisco de Assis. 
O Santo de Assis tem muito a nos dizer, especialmente neste ano 
em que a vida humana se mostrou tão frágil, vulnerável e por vezes, 
banalizada. São Francisco louva toda a criação porque toda vida 
é digna e importante aos olhos do Criador e doador de toda vida.

Como nos outros anos, faremos missas no dia 4/10, bênçãos das 
criaturas e a venda do delicioso bolo de São Francisco. Tudo, sem 
dúvida, com critérios de distanciamento e cuidados demandados 
pela situação atual.

Estamos confiantes que para o próximo ano, poderemos voltar a ofe-
recer a catequese para crianças e adultos, bem como curso bíblico 
e retomarmos as demais atividades da Paróquia. Vamos rezar para 

que a vacina seja eficaz e todos possamos ter saúde!

Neste mês de setembro, juntemos nossas preces por todos os profissionais da área da saúde. Nosso muito 
obrigado a todos eles que se mantiveram firmes nesse período tão atribulado que enfrentamos. Deus os 
abençoe e os encorajem sempre!

A todos, desejo esperança e alegria. Forte abraço!
Frei Valdecir Schwambach

Pároco



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

MISSA TRANSMITIDA ON-LINE
Domingos às 9h, pelo canal do 
YouTube 

HORÁRIOS DE CONFISSÃO
3ª a 6ª feira: 10h às 16h. 
Por favor, ligue para agendar

HORÁRIOS DA SECRETARIA 
PAROQUIAL
Segunda-feira à sábado:  das 10h 
às 16h 
Domingo: das 8h às 13h

Vivemos determinadas condições atualmente que, esperamos, nunca 
mais se repitam em nossas vidas. Em razão do isolamento social como 

prevenção do contágio pelo coronavírus, estamos passando diariamente por 
um período de maior silêncio. Silêncio nas ruas pela diminuição do trânsito, 
do barulho causado pelas pessoas reunidas nos bares, restaurantes, con-
versando nas calçadas etc. Queiramos ou não, mesmo que estejamos com 
nossas famílias e tenhamos nosso trabalho e atividades normais, dentro das 
nossas casas também temos muitos momentos de silêncio. E o silêncio não é 
um vazio, mas tem grande importância para o cultivo da vida interior.

É bem atual o que o Cardeal Robert Sarah escreveu em seu livro intitulado 
“A Força do Silêncio”: “O repouso interior e a harmonia só podem resultar 
do silêncio. Sem ele, não existe vida... As verdadeiras questões da vida 
colocam-se no silêncio. O nosso sangue corre nas veias sem fazer barulho, e 
só conseguimos escutar os batimentos do nosso coração no silêncio”.

Podemos tirar um grande benefício deste confinamento e deste silêncio 
para aumentar a nossa proximidade de Deus. É conhecida uma passagem 
da Escritura em que o profeta Elias está cansado e assustado: a rainha pagã 
Jezabel se utiliza de todos os seus poderes para perseguir o profeta até a 
morte. Ele esteve andando pelo deserto durante 40 dias. Está exausto. Desa-
nimado. “Ao chegar ao Horeb, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa 
gruta, onde passou a noite. E eis que a Palavra do Senhor lhe foi dirigida 
nestes termos: ‘Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque 
o Senhor vai passar’. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e 
forte, que fendia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não 
estava no vento... Depois do vento, houve um terremoto. Mas o Senhor não 
estava no terremoto... Passado o terremoto, veio um fogo. Mas o Senhor não 
estava no fogo. E depois do fogo, se ouviu um murmúrio de uma leve brisa” 
(1Rs 19, 9a.11-16).

Esta cena se repete agora em nossas vidas. É como se Deus nos pergun-
tasse: “O que acontece com essa correria e esse tumulto na tua vida?” Ou 
como se Deus nos dissesse: “Sai um pouco desta agitação, para por um 
momento com essa correria e entra num lugar separado, cultiva uns instantes 
de solidão acompanhada porque Eu vou passar bem perto”. É interessante 
reparar que Deus entra em contato com Elias por meio do murmúrio de uma 
brisa suave: Deus fala na calma do silêncio. Deus não nos força. (continua)

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.

MISSA EM HONRA AO PADROEIRO  
SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Todo dia 4 do mês as missas serão 
celebradas em honra ao nosso 
Padroeiro São Francisco de Assis.

Encontrar Deus 
no silêncio

HORA SANTA EUCARÍSTICA
Toda terceira quinta-feira do mês 
celebramos  a Hora Santa Eucarística 
Adoração às 15h e, às 16h, 
bênção do Santíssimo. Participe 
desse momento de oração individual 
e comunitário, rezando pelas famílias, 
pelos enfermos e pelas intenções que 
trazemos conosco. Data: 17/09/2020

VISITE NOSSA MÍDIA ELETRÔNICA
FACEBOOK:
@paroquiavila 
INSTAGRAM: 
@paroquia.saofraciscodeassis
YOUTUBE: 
@paroquia.saofraciscodeassis

02- Emília lurico SokEi umEzu
03- TErEzinha nEidE m. BErnardinEli
03 - maria da Paz YamamoTo
03- Edvaldo dagoBErTo BaTalha
04 - darcio raBEcchi
08 - luiS carloS groSSi
13 - FErnanda gomES P. dE Souza
14 - raquEl BErTiPaglia FErrEira
16 - SErgio ricardo da coSTa Silva
17 - mirna BarTiloTTi

20 - luiz carloS romanholi
20 - SuEli maria PirES aFonSo
21 - cloTildE lEal da cruz
23 - arivaldo ESTEvES
24 - nilcia PErEira
25 - oTEllo BErTolozzi nETo
26 - EuridES noguEira
28 - guiomar naScimEnTo gomES
29 - carloS roBErTo Tikao SETuguTi
30 - hElEna vaTkEviciuS uzEda
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Seu influxo é suave, 
porque Deus respeita a 
nossa liberdade. Deve-
mos ser sensíveis às pala-
vras e aos requerimentos 
de Deus para a nossa 
vida.

Muitas pessoas es-
tão reconhecendo que, 
desde o início da qua-
rentena, estão sentindo 
a necessidade de rezar 
muito mais do que antes. 
Encontram tempo para ler a Bíblia, para fazer um momento 
de reflexão, de meditação sobre o sentido das suas vidas, 
para reavaliar os seus valores e para conviver mais intensa-
mente com a própria família.

(...)

Aquela presença de Deus na brisa suave foi suficiente 
para que Elias recuperasse o ânimo e continuasse sua mis-
são. Nós também temos o desejo de recomeçar a nossa ati-
vidade normal, mas com a experiência de haver aprendido 
a estar mais tempo com Deus, a melhorar a qualidade da 
nossa vida de oração.

Por isso, permanecem plenamente atuais as recomenda-
ções de Jesus de que devemos rezar em silêncio: “Quando 
orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em 
segredo; e teu Pai, que vê o que se passa em segredo, te re-
compensará” (Mt 6,6). É o silêncio do coração que se abre 
a Deus numa conversa sincera e direta, de quem se sabe 
na presença de Deus e se retira a um local silencioso para 
lhe contar as suas coisas. Vamos fazer essa experiência dia-
riamente: aproveitar um momento de silêncio e colocar-nos 
diante de Deus. Ele quer conversar conosco e nos pergunta 
sobre o que nos preocupa, quais são os nossos temores, as 
nossas necessidades, as nossas tristezas e alegrias. O diá-

logo da oração prossegue 
ao contarmos para Deus 
as nossas coisas e, o que 
é mais importante, quando 
percebemos que Deus nos 
responde. Se a oração 
é uma conversa, as duas 
partes devem falar e ouvir. 
É muito consolador perce-
ber que Deus nos respon-
de de verdade: pode ser 
por uma inspiração que 
nos vem à cabeça, ou um 

texto da Bíblia, ou um acontecimento, ou um conselho 
de alguém etc.

Um dos benefícios que tiraremos dessa quarentena 
será manter esses momentos de silêncio que nos ajudam 
a crescer na amizade com Deus, a ter um diálogo de 
oração e, assim, começaremos a conhecer e amar a 
vontade de Deus acerca das nossas vidas, a decidir-
-nos a ser cristãos coerentes, mais generosos e atencio-
sos com as pessoas. Seremos pessoas mais ponderadas 
e decididas se aproveitarmos o silêncio para manter a 
alma aberta ao diálogo com Deus.

Dom Carlos Lema Garcia,  
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo  

para a Região Episcopal Ipiranga

Fonte: Jornal O São Paulo - Ed. 15.05.2020
http://osaopaulo.com.br/colunas/encontrar-deus-no-silencio#gsc.
tab=0

ANOTE  A  PROGRAMAÇÃO DA  FESTA  DE  SÃO FRANC ISCO

TRÍDUO: São Francisco: dom e compromisso. 
              Ver, sentir compaixão e cuidar
    Dias 1, 2 (quinta e sexta) nas missas das 12h
    Dia 3 (sábado) na missa das 15h.

FESTA DE SÃO FRANCISCO
    Dia 4 de outubro.
    Missas: às 7h30, 9h, 11h30, 17h30 e 19h.



É comum ver São Francisco como uma figura acaba-
da, pronta, sem olhar para a caminhada que ele fez 

até chegar à semelhança perfeita com o Crucificado. Os 
estigmas não foram um fenômeno isolado em sua vida, que 
era de oração e ininterrupta penitência. O que aconteceu 
no Monte Alverne é o cume de toda uma vida, de uma bus-
ca incessante em seguir as pegadas de Cristo. 

Poderíamos dizer que as chagas do crucificado, come-
çaram a gestar-se no corpo de São Francisco, desde o en-
contro em que o Crucifixo de São Damião mexeu os lábios 
e disse, chamando-o pelo nome: “Francisco, vai e repara 
a minha casa que, como vês, está toda destruída”; mais 
ainda, desde quando começou a descobrir Jesus Cristo nos 
pobres e leprosos Francisco traz impressas no íntimo de seu 
coração as chagas do Senhor. 

Francisco lançou-se numa aventura, sem tréguas, na 
qual deu tudo de si: a 
vontade, a inteligência 
e o amor. As chagas re-
cebidas, significam que 
Deus é Senhor de sua 
vida e que encontrou 
nele a plena abertura 
e a máxima liberdade 
para sua presença. 

C o l o c a n d o - s e 
como centro da própria 
vida o homem se aliena 
e se destrói. O homem 
só encontra sua verda-
deira identidade, sua 
própria consistência e 
o sentido de sua exis-
tência em Deus.

E Francisco fez esta descoberta no Monte Alverne, 
numa gruta que tem a maior das fendas por ele encontrada 
e que lhe recorda a hora da paixão e morte do seu Senhor 
na cruz, quando a terra tremeu e se abriu de dor, ele pene-
tra no mais íntimo de si mesmo e perpassa por todas as vias 
que o seu Senhor lhe deu a caminhar. Francisco contempla 
e é visitado pelo seu Senhor. 

Sente a sua doçura inefável, na dor de sua humanidade 
teme não ter respondido o amor do seu Senhor e chora pelo 
amor que não é amado. Vive momentos de trevas e é tenta-
do. Reza para que Deus, o Altíssimo e Glorioso, ilumine as 
trevas do seu coração. Descobre que o amor de Deus por 
ação de seu Santo Espírito o quis e o iluminou no caminho 
a seguir e, assim, na gratuidade d’Aquele que o escolheu, 
pede duas graças: “Sentir a mesma dor daquele que tanto 
ama, na hora em que está na cruz e não ter menor amor 
do que ele teve, por aqueles que seu Pai e nosso Pai lhe 
confiou quando nos enviou”. 

Graça pedida, graça alcançada após uma noite de 

intensa oração, despertado pela presença de uma forma 
estranha, de um Serafim com as asas abertas, que veio 
ao seu encontro e o envolveu como num abraço caloro-
so, enchendo-o de um prazer inexplicável. Quando a visão 
desapareceu no horizonte, pode sentir, ao mesmo tempo, 
misturarem-se à delícia do abraço amigo as dores agudas 
do martírio.

As chagas expressam que a vivência concreta do amor 
deixa marcas. Seguir o Cristo implica em morrer um pou-
co a cada dia. Não vivemos num mundo que queremos, 
mas naquele que nos é imposto. Não fazemos tudo o que 
desejamos, mas aquilo que é possível e permitido. Somos 
chamados a viver alegremente mesmo com aquilo que nos 
incomoda. Seremos nós mesmos na mesma medida em que 
formos capazes de assumir nossa cruz. O amor nos torna 
igual à pessoa amada, e com Francisco não foi diferente. 

O que aconteceu no Al-
verne durante o mês de se-
tembro de 1224, as chagas 
impressas na carne de nos-
so Pai São Francisco, signi-
fica e manifesta mais que 
tudo que Deus é Senhor, é o 
fundamento de tudo em nos-
sa vida e na vida da graça: 
sem ela tudo é obscuro com 
ela, tudo é luz. 

Monte Alverne é para 
São Francisco uma expe-
riência única na vida com 
Deus. As Chagas que por-
tou durante dois anos foram 
o sinal permanente desta 
experiência e o mantiveram 

unido a ela. Também para nós o Alverne é uma lição altís-
sima e intensa, mensagem forte, um estímulo poderoso nos 
chamando à vida com Deus, em Cristo na Cruz, para a 
Páscoa da Ressurreição.

Francisco cumpriu a sua missão, que o Senhor nos ensi-
ne a cumprir a nossa e, como seus verdadeiros seguidores 
e filhos, recomecemos a partir de nós mesmos a transformar 
este mundo numa grande e única “casa do Senhor”, onde 
a paz seja estabelecida definitivamente, onde a vida seja 
preservada e onde a luta de cada um seja pelo último lugar 
e pela oportunidade de lavar os pés do outro.

Antônio Júlio, ofs

Os estigmas de São Francisco



Lectio divina ou leitura orante da Bíblia é um antigo méto-
do de oração da cristandade, através da aproximação 

reverente das Sagradas Escrituras, repleta de fé, invocando 
sempre o Espírito Santo – seu verdadeiro autor – buscando me-
ditar as verdades salvíficas e finalmente, encontrar a Palavra 
Eterna de Deus, Jesus, o Verbo Encarnado.

  
Um pouco de história.
 

“Feliz o homem...(cujo) prazer está na Lei de Iahweh e nela medita dia 
e noite” (Sl1,1s)

Enraizada é a tradição piedosa de Israel que considera a 
palavra de Deus doce ao paladar. A leitura reverente e o estu-
do da Torá e dos Profetas nas sinagogas aos sábados faziam 
parte do cotidiano, ao passo que as orações do Salmos eram 
cantadas em diversos momentos do dia. 

Desde o início da cristan-
dade, ainda nos primeiros 
séculos, os Padres da Igreja 
exortavam seus discípulos ao 
estudo e à meditação das Sa-
gradas Escrituras. 

Santo Ambrósio foi o pri-
meiro padre latino a utilizar 
a expressão lectio divina. 
Cassiano (séc. V d.C.) assim 
escreve ao abade Nestório: 
“Esforça-te em aplicar-te as-
siduamente, aliás, constante-
mente, à lectio divina, e insiste 
nisto até que esta meditação 
contínua tenha impregnado a 
tua alma e, de certa forma, 
a tenha plasmado à sua ima-
gem” (Conferências, XIV, 10).

 Com o tempo, a prática 
da lectio divina foi integrada nas regras dos mosteiros e preser-
vada desde então. No século XII o cartuxo Guigo II descreve os 
quatro clássicos graus da lectio divina: lectio (leitura), meditatio 
(meditação), oratio (oração) e contemplatio (contemplação). 

No Concílio Vaticano II houve grande impulso para o estu-
do e acessibilidade a todos das Sagradas Escrituras, incluindo 
a leitura assídua e piedosa da Bíblia, seguida da oração e 
anúncio. Nos anos que se seguiram a lectio divina teve grande 
adesão dos fiéis leigos e de vida consagrada. 

 As atitudes espirituais necessárias para um crescimento 
no amor à Palavra são escuta silenciosa (quietude externa e 
interior), atitude de fé e humildade, comunhão com a Igreja, 
invocação e docilidade ao Espírito.

Mas.... Rezar a Bíblia?

Fazer uma leitura orante, claramente, não se trata de abor-
dagem primariamente intelectual, de estudo especulativo da 
Bíblia, embora seja útil e importante para todo fiel católico 

conhecer e se familiarizar com o texto bíblico de modo a com-
preender sua estrutura, o gênero literário, o contexto. Aqui, se 
propõe que o coração se abra à iluminação e à experiência 
do Amor de Deus partilhada pelo Povo de Deus através da 
história, na oração e meditação do Texto Sagrado.

Basicamente este método se inicia com a invocação do 
Espírito Santo antes de iniciar a leitura-texto (preferencialmente 
um Salmo, trecho de um dos livros da Bíblia, do começo ao fim 
do dia, numa lectio continua. Iniciar por um dos Evangelhos). 
Leitura calma, atenta, mais de uma vez. O texto a ser lido deve-
rá ser suficientemente claro e completo em si mesmo, não muito 
longo. Procurar entender o que o texto diz. Na meditação, 
procurar a expressão ou palavra que fez ressonância, que cha-
ma atenção. Confrontar a palavra de Deus com a vida vivida; 
uma meditação reflexiva. Na oração, os afetos provocam a 
súplica, o louvor, a ação de graças que se elevam a Deus em 
resposta a Deus que nos fala. Na contemplação, no agir de 

Deus em nós, saboreamos o 
encontro. Consistentemente 
e de modo perseverante, a 
oração nos torna mais sensí-
veis à ação e aos sinais do 
Senhor.

  Neste sentido, a 
lectio divina é prática ora-
cional que nos permitiria um 
caminhar ao lado de Jesus 
como o fizeram os discípulos 
na estrada de Emaús.  Colo-
cando-nos em Sua presença, 
perscrutando a Palavra de 
Deus, encontramos seu sig-
nificado mais profundo na 
pessoa de Cristo Ressuscita-
do, porque Ele é o Vivente, 
e toda a Escritura se realiza 
e é interpretada pelo fato de 

que Cristo ressuscitou. Como aqueles caminhantes, queremos 
ficar ao Seu lado, à medida que nosso coração se transforma 
com este encontro. 

A meditação do Texto Sagrado nos introduz em Seu Misté-
rio da Encarnação, Paixão, Morte e Ressureição e nos prepara 
para reconhecê-Lo, numa experiência mais profunda na Cele-
bração Eucarística. Como aqueles discípulos, que correndo de 
volta a Jerusalém para encontrar os onze e confrontaram sua 
experiência com a de Simão Pedro, nós procuramos nossos 
irmãos de ontem e de hoje para confirmar e anunciar nossa 
fé no Cristo ressuscitado como participantes de Seu Corpo, 
nossa Igreja.

Juliana Pontes Rodarte 
ministra aulas na Escola Bíblica

Rezar a Bíblia


