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Caminhamos na estrada de Jesus!
Queridos amigos e amigas
da Paróquia São Francisco,
Paz e Bem!

N

osso Boletim paroquial do mês de novembro vem
registrar a vida da comunidade paroquial, daquilo
que nos é possível realizar nesse período que ainda nos inspira cuidados. A atitude do cuidado que
a pandemia nos obriga, é o cuidado com o outro,
mas o cuidado também consigo mesmo.

Realizamos, com “êxito”, dois encontros de preparação para a celebração do Batismo e um encontro de noivos que se preparam para o Matrimônio. Há cuidados da parte de todos para que as medidas sanitárias sejam observadas
conforme nos pedem as autoridades. Nesta direção, aproveito para agradecer a equipe do Curso de Noivos e a Pastoral
do Batismo que tem se readaptado para esses novos tempos.
Um agradecimento muito especial à nossa querida Pastoral da Acolhida que também se adaptou, conseguiu novos
membros, reuniu-se diversas vezes “virtualmente” para alinhar algumas medidas, tudo em vista de prestar um serviço
de acolhimento mas também de abordagem e orientação
aos fiéis todas as vezes que isso se fez e se faz necessário.
Continuamente a Paróquia distribui cestas básicas, roupas e outros mantimentos a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Um agradecimento aos amigos Vicentinos
que nos ajudam em muito neste importante serviço.
O mês de novembro é marcado pela esperança na res-

surreição daqueles nossos irmãos queridos que já partiram
desse mundo. A maioria daqueles que recordamos, são pessoas amadas que deixaram saudade. Reforcemos nossa fé e
esperança na ressurreição. Lembremos aquilo que diz a carta
aos Tessalonicenses:
“Irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere
aos mortos, para não ficardes tristes como os outros que
não tem esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que morrem em Jesus, Deus há
de leva-los em sua companhia” (1Ts 4, 113-14).
A esperança de que fala o apóstolo Paulo, nos põe em
contínuo movimento, vivendo o verbo “esperançar”. Bento
XVI, na Carta Encíclica Spe Salvi, nos indaga o quanto nossa
esperança tem sustentado o dia a dia da vida. A fé, a esperança
que a religião possibilita, não consiste numa norma, num saber intelectual e distante da vida, mas exatamente o contrário,
a esperança e a fé são um modo de viver:
“Para nós, hoje, a fé cristã é também uma esperança que
transforma e sustenta a nossa vida? [...] uma mensagem que
plasma de modo novo a mesma vida – ou é simplesmente
informação que, entretanto, pusemos de lado porque nos
parece superada por informações mais recentes?”
Acreditando que Deus é leal conosco ao longo da vida,
podemos acreditar que Ele o será também após a morte! Fé
na Vida, Fé em Deus!
Um forte abraço!
Fr. Valdecir Schwambach
Novembro de 2020

2ª a 6ª feira: 7h e 12h
Sábados: 15h
Domingos: 7h30, 9h, 11h30 e 19h
(Durante o período de pós
quarentena a lotação máxima
permitida em cada missa será de
150 participantes.)

Luciney Martins

HORÁRIOS DE MISSAS

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

02 DE NOVEMBRO – FINADOS

HORÁRIOS DE CONFISSÃO
3ª a 6ª feira: 10h às 16h.
Por favor, ligue para agendar
HORÁRIOS DA
SECRETARIA PAROQUIAL
Segunda-feira a sábado:
das 10h às 16h
Domingo: das 8h às 13h
HORA SANTA EUCARÍSTICA
Toda terceira quinta-feira do mês.
Oração e Adoração das 10h30 às
11h45. Benção do Santíssimo ao final
seguida de Missa às 12h.
Data: 19/11/2020

Missas às 9h e às 12h.

“FESTA DE SÃO FRANCISCO - 2020”

BARRACA
ARTIGOS RELIGIOSOS

RECEITA
9.830,00

BOLO

18.180,00

REFRI / ÁGUA
COLETAS
DOAÇÕES
AÇÃO SOLIDÁRIA
TOTAL

905,00
3.802,00
6.751,00
9.650,00
R$49.118,00

DESPESA
LÍQUIDO
2.372,00
7.458,00
2.090,00 (Massas)
451,20 (Embalagens)
15.638,80
2.541,20
--905,00
--3.802,00
--6.751,00
--9.650,00
R$4.913,20
R$44.204,80

MISSA NO YOUTUBE

MISSA EM HONRA AO PADROEIRO
SÃO FRANCISCO DE ASSIS

https://www.youtube.com/channel/UC9dC3FhO8bWwdWxF24MlOYQ

Todo dia 4 do mês as
missas serão celebradas
em honra ao nosso Padroeiro São
Francisco de Assis.

https://www.facebook.com/paroquiavila/
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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.
ANIVERSARIANTES DO MÊS

03
09
09
10
13

Marcos Fabio P. Nara

16
17
19
19

Darcisio Roque Kolling

Eliane Pessoa Reichenbach
Regina Helena Alvarenga
Djalma Sergio Pires de Almeida
Rita de Cassia Contente
Romanzini
Frank Miyagui
Edson Gonçalves
Fabio Tadeu Fonseca Gonçalves

20
22
22
22
24
25
25
29
30

Maria Stella Peccin da Silva
Edson Siqueira
Maria Cecília Sardinha
Maria Mori
Antonio José de Almeida Godoy
Maria do Carmo Muniz da Silva
Stella Regina Catharina
Ammon Valle
Marilene Gonçalves do Vale
Helio Dotta

Santa Isabel da Hungria
Padroeira da Ordem
Franciscana Secular (OFS) e da
Terceira Ordem Regular (T.O.R.)
masculina e feminina

S

anta Isabel nascida na Hungria, em 1207, era filha do
rei André II e da rainha Gertrudes de Merânia. Do lado
materno, era sobrinha de Santa Edwiges, tia das santas
Cunegundes e Margarida da Hungria e tia-avó de Santa
Isabel de Portugal. Do lado paterno, era prima de Santa
Inês de Praga.

Casou-se em 1221 com Ludovico IV da Turíngia,
filho de Hermano I e de Sofia da Bavária, soberanos de um dos
feudos mais ricos do Sacro Império Romano-Germânico. Os
dois realmente se apaixonaram e viveram uma grande e intensa história de amor, num matrimônio exemplar, compartilhando dos mesmos ideais de vivência da fé.
Um fato extremamente importante na canonização de
Santa Isabel, foi o reconhecimento pela Igreja, de que o matrimônio era um dos elementos que levavam à santidade!
Isabel dedicava muito tempo à oração, mesmo durante as
madrugadas. Era idealista, devota, muito próxima dos servos
e dos pobres e foi notável como ela soube conciliar o amor a
Deus, o sumo , e ao esposo e filhos. Quando Ludovico ainda
vivia, receberam em Eisenach alguns dos primeiros franciscanos a chegarem na Alemanha e nesse contato, Isabel compreendeu ter encontrado o que correspondia aos seus anseios
de perfeição, de modo particular na opção pela pobreza e no
humilde serviço aos mais necessitados.
Gostava de ouvir dos Frades, episódios da vida de São
Francisco e Santa Clara e sobre os Penitentes Franciscanos. Frei
Jordão de Jano, um dos primeiros Frades que foram em missão
na Alemanha, em sua crônica apresenta Frei Rogério como “o
mestre de disciplina espiritual de Santa Isabel, ensinando-a
a guardar a castidade, a humildade, a paciência, a vigiar em
oração e a dedicar-se assiduamente às obras de misericórdia”
disse em poucas palavras, o suficiente para garantir a pertença
à Ordem dos Penitentes de São Francisco (atual OFS).
Uma coincidência foi a aprovação no ano de seu casamento, pelo Papa Gregório IX, da “Memoriali Propositi”, o primeiro
documento da Igreja, dirigido a todos os penitentes seguidores de São Francisco, que viviam em suas próprias casas.
Após a morte de seu marido em 1227, Isabel faz a segunda
profissão em 1228; renovando seus votos na Igreja dos Franciscanos em Eisenach e renuncia à sua própria vontade e às
pompas do mundo.
Por essa opção de vida e a prodigalidade para com os
pobres, suportou um grande desprezo por parte da corte e
foi expulsa do castelo, junto com seus filhos e desprezada até
mesmo por aqueles que tanto ajudou. Conseguiu abrigo numa
antiga pocilga abandonada, que um taberneiro lhe ofereceu
em troca de modesta retribuição.

Por amor aos filhos, exigiu o reconhecimento dos direitos
das crianças e os encaminhou, ficando sozinha com duas serviçais, também Penitentes, enfrentando com serenidade as dificuldades e podendo melhor viver no total despojamento.
Seu antigo confessor, mestre Conrado, retornando de pregações, ao tomar conhecimento do ocorrido, apelou ao Papa
Gregório IX, que imediatamente exigiu a reparação. Com a
chegada dos restos mortais de seu marido, Isabel retornou ao
Castelo e um acordo foi firmado para a devolução de seu dote
e valores que seu marido havia lhe deixado.
Isabel mudou-se para Marburgo e com os recursos desse
acordo, construiu um grande hospital num curto espaço de
tempo, ao qual deu o nome de São Francisco de Assis e dedicou sua vida para cuidar dos enfermos e ajudar os pobres. Na
manhã de 17 de novembro de 1231, aos 24 anos expirou adormecendo docemente.
Na sua canonização em 27 de maio de 1235, o Papa Gregório IX teceu grandes elogios por sua sua origem real, seu
amor à pobreza e ao serviço dos pobres, o gosto pela oração, a
vida de fé, sua Profissão como Penitente Franciscana e a variedade dos milagres que Deus operou por seus méritos.
Celebrando sua festa, pedimos a Santa Isabel, essa grande
mulher cristã franciscana, que num espaço de apenas 24 anos
percorreu o caminho do amor cristão como uma Secular, nos
ajude a nos tornarmos exemplos de generosidade e cuidado
para com os marginalizados e descartados.
Antônio Júlio Martins
Ministro da Fraternidade Regional Sudeste III/SP OFS

NOSSO CORAÇÃO SE VOLTA
PARA AQUELES QUE JÁ PARTIRAM

N

este ano de 2020, certamente
a celebração de Finados deve
adquirir um significado ainda
mais especial. Afinal, só no
Brasil, mais de 150 mil famílias vivem a dolorida experiência da partida de um ente
querido por conta da pandemia do novo
coronavírus. Muitas destas despedidas
tiveram de ser às pressas e quase solitárias, o que vem tornar ainda mais aguda
a dor de quem tem de dar adeus a um
dos seus. Na breve reflexão que segue,
uma pequena contribuição da espiritualidade bíblica e franciscana na abordagem do tema da morte, tão presente e
ainda tão misterioso para a humanidade.

1.1 A vida do justo e a sabedoria
do Antigo Testamento
O Livro da Sabedoria traz reflexões
que abordam diferentes situações da
vida, mais ou menos agradáveis. “A vida
dos justos está nas mãos de Deus” (Sb
3,1) é uma constatação do autor que
aborda a última passagem do ser humano, peregrino e viajante por natureza. É a
passagem desta vida para a vida eterna.

A justiça é um bem divino e o ser humano que pauta sua vida na busca e no
cultivo dela se aproxima cada vez mais
de Deus. Não é à toa que, no Livro de Jeremias, Deus aparece designado como
“Senhor, nossa justiça” (Jr 23,6).
Na história da Salvação muitos foram
denominados justos; todos aqueles que
souberam conduzir suas vidas pelos caminhos do Senhor. No Novo Testamento,
aparece, por exemplo, o justo José, pai
adotivo de Jesus, que se lançou de corpo e alma como colaborador efetivo do
projeto de Deus.
Quem vive justamente parte como
justo e é acolhido com amor pelo Senhor.
Importante é lembrar que viver retamente não significa passar pela existência
sem cometer erros. Os tropeços e enganos fazem parte da história humana. Mais
importante do que evitá-los a qualquer
preço, às vezes às custas de um escrúpulo
paralisante, é cultivar, cada um em si, um
autorreconhecimento das próprias limitações e, apesar delas, seguir em frente,
com confiança na misericórdia de Deus. E
o justo sabe bem disso. “A vida dos justos,
ao contrário, está nas mãos de Deus, e ne-

nhum tormento os atingirá. Aos olhos dos
insensatos, aqueles pareciam ter morrido,
e seu fim foi considerado como desgraça.
Os insensatos pensavam que a partida
dos justos do nosso meio era um aniquilamento, mas agora estão na paz. As
pessoas pensavam que os justos estavam
cumprindo uma pena, mas esperavam a
imortalidade. Por uma breve pena receberão grandes benefícios, porque Deus
os provou e os encontrou dignos dele.
Deus examinou-os como ouro no crisol,
e os aceitou como holocausto perfeito.
No dia do julgamento, eles resplenderão
como fagulhas no meio da palha. Eles
governarão as nações, submeterão os

povos, e o Senhor reinará para sempre
sobre eles. Os que nele confiam compreenderão a verdade, e os que lhe são fiéis
viverão junto dele, no amor, pois a graça e
a misericórdia estão reservadas para seus
escolhidos”. (Sb 3,1-9).

1.2 O grão de trigo e as “pequenas
mortes” de cada dia
“Se o grão de trigo, caído na terra,
não morrer, fica só; se morrer, produz
muito fruto”.(Jo 12,24). Conforme expresso no Evangelho de João, Jesus
Cristo lança mão da comparação com o
grão de trigo para referir-se a si mesmo.
Ele queria desta forma mostrar que sua
morte, ainda que sofrida e injusta, seria
fonte de vida para o mundo. E a principal garantia de Cristo era sua total fidelidade ao projeto do Reino de Deus. Ele
foi fiel até o fim. Outro elemento a ser
destacado é que o sangue derramado
na cruz foi o coroamento do processo
de toda a vida de Cristo. Em cada gesto
de acolhida, em cada palavra de estímulo, em cada cura ou ensinamento, o
mestre estava se entregando por inteiro, para que todos tivessem vida, e vida
em abundância (Cf. Jo 10,10).

O acontecido ao grão de trigo também se aplica à existência do ser humano. Todo sacrifício realizado em benefício
do próximo não deixa de ser uma pequena morte, mas é morte que gera a vida.
Bom exemplo é o da mãe que, de madrugada, se levanta para acudir seu bebê
que está chorando. Naquele momento
ela morreu para seu sono, para sua preguiça, para a vontade de ficar dormindo.
Foi capaz de se sacrificar porque alguém
que ela ama estava precisando de seu
socorro. Outra situação de “morte para si
mesmo” é o casamento: mais uma vez se
morre para gerar vida. Marido e mulher
precisam se transformar mutuamente,
um se adequando ao outro. Caminhando desta forma são capazes de construir
uma união feliz. A vida, portanto, é um
constante morrer, mas esta constatação não deve ser motivo de tristeza ou
medo. Ela pretende apenas recordar que
vida e morte caminham de mãos dadas,
uma gerando a outra.

1.3 São Francisco e seu encontro
com a irmã morte
Poucos instantes antes de morrer,
por volta de 1226, São Francisco pediu
a seus irmãos que o despissem e que o
colocassem nu sobre a terra. Era o coroamento de uma experiência profunda
de Deus, o Deus da vida. Em Cristo, Francisco conseguiu enxergar a beleza e a
grandiosidade do amor do Pai e, por isso,
transformou sua vida em um perene louvor a Deus, pautado em profundo amor
e respeito por todos os seres humanos e
pelos bens da criação.
Francisco já partiu há quase 800
anos, mas sua experiência continua a

inspirar milhões de homens e mulheres
em todo mundo. O Santo de Assis, descobrindo profundamente amado por
Deus, o Sumo Bem, Único e Verdadeiro
Bem, conseguiu transmitir este amor
para além das fronteiras de seu tempo e
de seu espaço.
Foi modelo de vida até o fim. Francisco bem sabia que tudo aquilo era e tinha
havia recebido como dom gratuito, e por
isso não queria tomar posse de nada,
nem das coisas, nem da natureza, nem
da pessoa. Soube viver em profunda
gratuidade e, assim, apesar de todos os
sofrimentos (físicos inclusive), conseguiu
ser uma pessoa realizada e feliz.
Quando chegou sua hora, Francisco
encheu seu coração de esperança e conseguiu chamar a morte de “novo nascimento”. Não se trata de um fim, mas de uma
transformação, do ingresso em uma nova
maneira de existir. No Cântico das criaturas, Francisco louva e agradece a Deus por
todos os benefícios que Ele realizou (e realiza) na criação. E não deixa de fora a “Irmã
Morte Corporal”, escrevendo assim: “Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã
a morte corporal, da qual homem algum
pode escapar. (...) Felizes os que ela achar
conformes à tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal!”
Francisco de Assis ensina que a vida
é dom, presente de Deus. No momento
da partida de alguém querido, esta recordação é muito salutar, pois alia à dor
e à tristeza um profundo sentimento de
gratidão e esperança.
Frei Gustavo Wayand Medella
Vigário provincial

DA PANDEMIA DA COVID-19 NA
PERSPECTIVA DE UM ENFERMEIRO

C

om alegria escrevo este texto para o Boletim Paroquial da
nossa Paróquia São Francisco de
Assis – Vila Clementino- SP. Sou
Alexandre Pazetto Balsanelli, enfermeiro e docente da UNIFESP.
Participo junto com minha esposa, Alessandra Cristina Sartore Balsanelli,
da Pastoral do Batismo e sou Ministro Extraordinário da Comunhão Eucarística. Temos três filhos: Laura, Rafaela e Tiago.
A pandemia da COVID 19 trouxe muitas vivências e aprendizados. É um tempo
muito desafiador. Tudo o que foi vivido no
interior dos hospitais, não há como descrever. Foram momentos de muitas incertezas, dúvidas, derrotas, mas também de
vitórias. Neste contexto, como enfermeiro, encarei este desafio como uma missão.
Não podia abandonar minha profissão.
Tive que ir para a guerra.
Em março deste ano, quando tudo

se acentuou por aqui, não tínhamos muita clareza de como conduzir as situações.
Muitos profissionais da nossa equipe
adoeceram tanto do ponto de vista físico quanto mental. Houve a necessidade
de buscar em Deus a força necessária e
seguir as recomendações científicas para
que tivéssemos a serenidade para passar
por este momento.
Hoje, as questões estão mais claras,
embora o tratamento ainda não exista. Já
temos a esperança de vacinas para breve e observamos a queda no número de
contaminados e mortes. Contudo também estamos acompanhando a “segunda
onda” especialmente em países da Europa o que ainda nos deixa preocupados.
De qualquer forma seguimos confiantes como profissionais da saúde e
cristãos certos da vitória. De tudo que
vivenciei deixo registrado estes aprendizados:

1 - o que importa é o hoje;
2 - a ciência é a melhor resposta e as
Universidades têm um papel importantíssimo para a sociedade;
3 - o cuidado de si não é apenas uma
questão filosófica, mas urgente;
4 - ou aprendemos a cuidar do planeta
ou viveremos novas pandemias;
5 - 2020 foi um divisor de águas, o
mundo pós pandemia NÃO será mais
o mesmo;
Desejo que todos estejam bem, com
saúde e que em breve possamos nos encontrar para experienciarmos com maior
profundidade as vivências e aprendizados da pandemia da COVID 19 sob a
perspectiva de cada um.
Alexandre Pazetto Balsanelli
Pastoral do Batismo

