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ara nós cristãos, este período que estamos 
vivendo é marcado pelo tom da quaresma, que 
deve ser vivido sempre com os olhos na Res-
surreição de Jesus Cristo. Lembrando de que 
somos batizados, fazemos parte da porção 
das fi lhas e fi lhos de Deus, que ao longo da 

vida, enfrentam tormentas, difi culdades, fazendo a 
experiência da superação, porque somos destinados à 
vitória com Cristo. A nossa sorte é a mesma do Cristo, 
que assumindo a Cruz, recebeu do Deus da vida a 
ressurreição. “Se morremos com Cristo, temos fé que 
também viveremos com Ele” (Rm 6,8).

A Igreja no Brasil, nos interpela à necessidade do 
diálogo como um compromisso de amor para com 
o próximo. O diálogo é uma forma de superação do 
mal, do fanatismo, das polarizações que geralmente 
causam divisão, anulando as diferenças, e enquanto 
não houver diálogo, sempre haverá feridos. Continu-
ará havendo quem se julga “ganhador”, ao passo que 
outros serão colocados nas fi leiras dos “perdedores”.

O ódio tem engajado muito as pessoas, infelizmente! 
Os cristãos devemos nos engajar com o amor, a com-

O que nos tem engajado na vida?O que nos tem engajado na vida?
paixão, o diálogo, a capacidade de saber reconsiderar 
certas situações. Não é possível alguém ser feliz sendo 
sempre irredutível... Quem não sabe reconhecer o 
outro em seu modo diferente de ser, pode distanciar-se 
da mensagem de Jesus, pois a todos Ele acolheu, não 
fazendo acepção de pessoas. Tornar-se intolerante, 
dono da verdade, pode torná-lo um cristão infeliz. 
Você tem se engajado com o amor e o diálogo?

Tudo isto, como sempre, parece inatingível. Por isso, 
lembro o poeta Mário Quintana: “Se as coisas são 
inatingíveis... ora! Não é motivo para não querê-las... 
Que triste os caminhos, se não fora a presença dis-
tante das estrelas.” O cristianismo é feito de pessoas 
que se dispõe sempre a percorrer um caminho e por 
vezes, sempre saber recomeçá-lo. O bom de tudo, é 
que o Senhor conhece nossas forças, capacidades e 
imperfeições. “Muitas vezes pensamos que Deus conta 
apenas com nossa parte boa e vitoriosa, quando, na 
verdade, a maior parte dos seus desígnios se cumpre 
através e apesar da nossa fraqueza” (Papa Francisco).

Desejo a você um tempo da graça de Deus. Não aban-
done sua fé e, apesar das limitações que ainda vivemos 
devido à pandemia, não se esqueça que você tem uma 
comunidade, você pertence a ela e ela é sua casa.

Frei Valdecir 
Schwambach
Pároco



m comemoração aos 150 
anos da proclamação de 
São José como padroeiro 
da Igreja Católica, pelo 
Papa Pio IX, o Papa Fran-
cisco convocou o “Ano de 
São José”, com a Carta 
Apostólica Patris corde - 
“Com coração de Pai”. 

Como apontado pelo Papa 
Francisco, o objetivo da carta apostólica 
é “aumentar o amor por este grande 
Santo, para nos sentirmos impelidos a 
implorar a sua intercessão e para imitar-
mos as suas virtudes e o seu desvelo.”

Assim, queremos agora trazer, de forma 
breve, o que nos apresenta a Patris corde 
e recomendar sua leitura.

Sabemos que José era um humilde 
carpinteiro (cf. Mt 13, 55), desposado 
com Maria (cf. Mt 1, 18; Lc 1, 27); um 
“homem justo” (Mt 1, 19), sempre pron-
to a cumprir a vontade de Deus manifes-
tada na sua Lei (cf. Lc 2, 22.27.39) (...). 
Depois duma viagem longa e cansativa 
de Nazaré a Belém, viu o Messias nascer 
num estábulo, “por não haver lugar para 

eles” (Lc 2, 7) em outro lugar. Foi teste-
munha da adoração dos pastores (cf. Lc 
2, 8-20) e dos Magos (cf. Mt 2, 1-12), 
que representavam respectivamente o 
povo de Israel e os povos pagãos. Teve a 
coragem de assumir a paternidade legal 
de Jesus, a quem deu o nome revelado 
pelo anjo.

No Templo, quarenta dias depois do 
nascimento, José, juntamente com 
Maria, ofereceu o Menino ao Senhor 
e ouviu, surpreendido, a profecia que 
Simeão fez a respeito de Jesus e Maria 
(cf. Lc 2, 22-35). Para defender Jesus 
de Herodes, residiu como forasteiro no 
Egito (cf. Mt 2, 13-18). Regressado à 
pátria, viveu no recôndito da pequena e 
ignorada cidade de Nazaré, na Galileia 
– donde (dizia-se) “não sairá nenhum 
profeta” (Jo 7, 52), nem “poderá vir 
alguma coisa boa” (Jo 1, 46) –, longe 
de Belém, a sua cidade natal, e de Jeru-
salém, onde se erguia o Templo. Foi pre-
cisamente durante uma peregrinação 
a Jerusalém que perderam Jesus (tinha 
ele doze anos) e José e Maria, angustia-
dos, andaram à sua procura, acabando 

por encontrá-Lo três dias mais tarde no 
Templo discutindo com os doutores da 
Lei (cf. Lc 2, 41-50).

Depois de Maria, a Mãe de Deus, 
nenhum Santo ocupa tanto espaço no 
magistério pontifício como José, seu 
esposo. O Beato Pio IX declarou-o “Pa-
droeiro da Igreja Católica”, o Venerável 
Pio XII apresentou-o como “Padroeiro 
dos operários”; e São João Paulo II, 
como “Guardião do Redentor”. O 
povo invoca-o como “padroeiro da boa 
morte”.

Assim ao completarem-se 150 anos da 
sua declaração como Padroeiro da Igreja 
Católica, feita pelo Beato Pio IX a 8 de 
dezembro de 1870, o Papa Francisco, 
deixando “a boca – como diz Jesus – 
falar da abundância do coração” (Mt 12, 
34), traz, em sua Carta Apostólica, algu-
mas reflexões pessoais sobre esta figura 
extraordinária, tão próxima da condição 
humana de cada um de nós, apontando-
-o como “pai amado”, “pai na ternura”, 
“pai na obediência”, “pai no acolhimen-
to”, “pai com coragem criativa”, “pai 
trabalhador”, “pai na sombra” , enfim, 

JOSÉ
 AQUELE QUE AMOU



MISSAS REGULARES
SEGUNDA A SEXTA: 7h e 12h
SÁBADO: 15h
DOMINGO
7h30, 9h*, 11h30 e 19h
*  Missa com transmissão pelo 

canal da paróquia no Youtube. 
(buscar por: Paroquia São 
Francisco de Assis – Vila 
Clementino)

19 DE MARÇO
MISSA EM LOUVOR 
A SÃO JOSÉ

18h30 (transmitida pelo canal 
do Youtube)

MISSAS E CELEBRAÇÕES 
DA PÁSCOA

QUINTA-FEIRA SANTA:  
missa da Ceia do Senhor, 19h
SEXTA-FEIRA SANTA:  
liturgia da Paixão, 15h
VIA SACRA: 19h
SÁBADO SANTO:  
Vigília Pascal, 19h. 

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. 

Datas:  18/03/2021 
15/04/2021

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.

aquele que, com coração de pai, amou 
a Jesus, designado no Evangelho como 
“o filho de José”. 

O Papa Francisco ainda aponta que 
o desejo de trazer tais reflexões foi 
crescendo ao longo dos meses de 
pandemia: “em que pudemos expe-
rimentar, no meio da crise que nos 
afeta, que ‘as nossas vidas são tecidas 
e sustentadas por pessoas comuns 
(habitualmente esquecidas), que não 
aparecem nas manchetes dos jornais 
e revistas, nem nas grandes passarelas 
do último espetáculo, mas que hoje, 
sem dúvida, escrevem os aconteci-
mentos decisivos da nossa história: 
médicos, enfermeiras e enfermeiros, 
trabalhadores dos supermercados, 
pessoal da limpeza, curadores, trans-
portadores, forças policiais, voluntários, 
sacerdotes, religiosas e muitos – mas 
muitos – outros que compreenderam 
que ninguém se salva sozinho. (…) 
Quantas pessoas dia a dia exercitam a 
paciência e infundem esperança, tendo 
a peito não semear pânico, mas cor-
responsabilidade! Quantos pais, mães, 

avôs e avós, professores mostram às 
nossas crianças, com pequenos gestos 
do dia a dia, como enfrentar e atraves-
sar uma crise, readaptando hábitos, 
levantando o olhar e estimulando a 
oração! Quantas pessoas rezam, se 
imolam e intercedem pelo bem de to-
dos’. Todos podem encontrar em São 
José – o homem que passa despercebi-
do, o homem da presença quotidiana 
discreta e escondida – um intercessor, 
um amparo e uma guia nos momentos 
de dificuldade. São José lembra-nos 
que todos aqueles que estão, aparen-
temente, escondidos ou em segundo 
plano, têm um protagonismo sem pa-
ralelo na história da salvação. A todos 
eles, dirijo uma palavra de reconheci-
mento e gratidão.”

Adaptado da Carta Apostólica Patris 
Corde, cuja íntegra pode ser acessada 
pelo link: https://cutt.ly/7lNwsoq

Cristy  
Avezedo
Pastoral da Comunicação



período quaresmal, marcado pelo jejum, pela es-
mola (caridade) e pela oração, não tem um fi m em si 
mesmo, mas é um caminho, um itinerário Pascal, rumo 
à Páscoa de Jesus Cristo, centro da nossa fé. Assim, a 
marca deste tempo, podemos resumir na palavra con-
versão, ou seja, a mudança que deve acontecer em 
cada um de nós e por meio de cada um nós; uma con-
versão que não nos isole, mas ao contrário, nos colo-
que em direção ao outro, que nos convide a “sentar-se 
a escutar o outro”, como nos recorda o papa em sua 

mensagem por ocasião da Campanha da Fraternidade, e, prosseg-
ue o papa, “assim, superar os obstáculos de um mundo que é 
muitas vezes “um mundo surdo”. De fato, quando nos dispomos 
ao diálogo, estabelecemos “um paradigma de atitude receptiva, de 
quem supera o narcisismo e acolhe o outro” (Fratelli tutti, 48). E, 
na base desta renovada cultura do diálogo está Jesus que, como 
ensina o lema da Campanha deste ano, “é a nossa paz: do que 
era dividido fez uma unidade”” (Ef 2,14).

A conversão quaresmal é um convite a olhar com olhos novos, 
olhos ressuscitados; certa vez li que “onde pisam os pés a cabeça 
pensa e o coração ama”, por isso, a celebração da Campanha da 
Fraternidade deste ano de 2021nos convida “pisar em outras 
terras para pensar diferente e amar diferente; amar mais e melhor. 
Não podemos estar e ser indiferentes, pois a indiferença mata. Não 
queremos tomar esse verbo tão forte aqui apenas como uma ação, 
um acontecimento, mas também como omissão, manter os braços 
cruzados, virar as costas e dizer: “não tenho nada a ver com isso”. 
É claro que a indiferença não é novidade para nós, ela sempre 
existiu e, infelizmente, muitos de nós já fez a sofrida experiência 
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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.
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MISSA NO YOUTUBE
https://cutt.ly/NlNeeS0

 FACEBOOK
https://cutt.ly/slNeilJ

 INSTAGRAM
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DÍZIMO

01 Sandra Souza de Queiroz

01 Neida A. N. Brandt

03 Alexandre Pazetto Balsanelli

03 Mônica Tenório Azzi

04  Fernanda Leite de Miranda Pacheco

04 Lubélia Guedes G. da Silveira

05 Rodrigo Maia Militão

05 Miguel Angelo de Goes Junior

06  Juliana Camila de Matos Corbera Ruiz

06 Maria do Amparo R. da Silva

07 Maria Luisa Pereira Costa

07 Celita Carmem Corso

09 Elena Magiori de Souza

17 Giovanna Gossi de Araújo

18  Simone Alves Magalhães  Nunes

22 Leni Falótico

24 Valdir Carlos Pereira Filho

26 Sra. Kiyoko Kishi (Alice)

27 Antonia Sileda Pinheiro

29 Joaquim Ferreira Leite

29 Maria Pires Rego

Camppanha da  Fraternidade 2021

“Cristo é a nossa 
paz: do que era 
dividido, fez uma 
unidade!” (Ef 2,14)



Camppanha da  Fraternidade 2021

de ser tratado com indiferença, mas nossa sociedade a está 
adotando como um estilo de vida, como modo de ser e agir, 
fincando as bases do egocentrismo e do egoísmo, gerando a 
violência e os oportunistas (a pandemia escancarou isso para 
nós, basta olharmos para os “fura-filas” na vacinação contra 
a Covid-19). “A realidade brasileira, que reúne tantos cristãos, 
mas vergonhosamente é ferida pela desigualdade social – 
contramão dos valores do Evangelho – comprova os males da 
divisão entre os que professam a fé em Jesus. Evidencia que é 
preciso percorrer longo caminho de conversão para edificar a 
justiça, a paz e a solidariedade”. (Dom Walmor) 

A indiferença mata e o diferente morre. Nossa sociedade é plu-
ral desde que os colonizadores aqui pisaram, mas desde aquele 
tempo, também, compreender-se culturalmente plural não foi 
tarefa fácil; há uma forte inaceitação de quem é e pensa dife-
rente. E como resolver essa diferença? Pela violência! Não, por 
favor, isso não é uma sugestão, mas uma triste constatação! 
O outro é meu inimigo porque pensa ou é diferente a mim, 
porque é inferior a mim. É possível recordar diversas passagens 
do Evangelho em que o diferente é excluído: o homem com a 
mão seca, a mulher pecadora, o cego de nascença etc. Nar-
rativas que não pertencem ao passado, mas ao presente. A 
pandemia mostrou sua cara (ainda mais) violenta: a violência 
doméstica, o racismo, o feminicídio, o oportunismo, o maltrato 
aos animais, a polarização política, as agressões verbais e psi-
cológicas que cresceram enormemente.

Assim, encerro este texto (bastante duro de ser escrito), 
com uma luz de esperança advinda das palavras de Dom 

Walmor, presidente da CNBB: A luz forte e interpelante 
do tempo quaresmal deve ser projetada sobre um mundo 
fechado e em sombras, para contribuir com a geração de um 
“mundo aberto”, conforme pede o Papa Francisco na sua 
Carta Encíclica Fratelli Tutti. A construção dessa nova reali-
dade aberta inclui o tratamento do contexto sociopolítico e 
cultural altamente comprometido, mobilizando diferentes 
leituras e interpretações, a partir de variados lugares, sem 
jamais negociar os princípios inegociáveis da doutrina da fé. 
Esses princípios exigem autenticidade do testemunho evan-
gélico, sem subjetivismos narcisistas, ódios, notícias falsas 
e ataques na contramão da caridade cristã. Assim, a deli-
cadeza de Deus pela oportunidade da Quaresma é mais do 
que simplesmente ritos celebrados. Trata-se de oportunidade 
para renovar o coração a partir do amor de Deus. Para isso, 
é importante buscar adequada compreensão da realidade, 
sem misturar conceitos, sem se julgar “dono da verdade”. 
[...] Um exercício a ser vivido na presença de Jesus. Sublinha 
amorosamente o Papa Francisco que o Senhor Jesus nos 
convida a caminhar com Ele pelo deserto rumo à vitória pas-
cal sobre o pecado e a morte, fazendo-se peregrino conosco, 
especialmente nestes tempos difíceis de pandemia. Cristo é 
a única fonte da paz, e somente Ele pode fazer e refazer a 
unidade entre os que estão divididos. 

Diego  
B. Doze
Pastoral da Liturgia



aminhamos juntos neste tempo da Qua-
rema proposto pela Liturgia. São quarenta 
dias que, enquanto nos preparam para a 
Páscoa do Senhor, nos levam às atitudes 
e sentimentos próprios dos renascidos em 
Cristo, o Ressuscitado. 

O tempo da Quaresma não é marcado pelo 
rosto desfigurado ou pelas práticas da ora-
ção, do jejum e da esmola para sermos visto 
pelos homens. A Quaresma também não é 

tempo para vivermos carregados de um sentimento pesado 
que nos impede de viver a liberdade de filhos de Deus. 

O tempo da Quaresma, com suas práticas de jejum, ora-
ção e esmola, é o convite para renovarmos e revivermos 
em nosso coração as disposições necessárias para bem 
celebrarmos a noite da Vigília Pascal, na qual renova-
remos as promessas do Batismo, reafirmando convicta-
mente nossa fé e renunciando aquilo que não faz parte 
do nome e da identidade cristã.

Neste tempo da Quaresma, unidos a Jesus que toma o 
caminho do deserto para aí ser tentado, recordamos que 
a Igreja também, com Cristo, entra neste caminho da 
grande provação da Quarema, com o profundo desejo de 
optar sempre pela vontade do Pai, em todos os momen-
tos e circunstâncias. 

Aprendemos com Cristo a sermos oração. Não uma 
oração que seja fruto dos nossos esforços, mas, a ora-
ção que nos abre ao Espírito que reza em nós e que nos 
torna, pela sua ação, continuadores da missão do Senhor 
que fez de sua vida uma oração ao Pai.

Se rezamos abertos a esta ação do Espírito, esta ora-
ção trará consigo o desejo de unidade com o Pai e será 
espaço para rendermos graças a Ele por tudo o que Ele 

Quaresma
realiza em nós e será, ainda momento de perdão, pois o 
Pai, que olha o fundo de nosso coração, reconhece nos-
sas intenções e aceita nosso retorno a Ele.

Esta verdadeira oração nos leva a dizer: Pai, pequei, mas 
estou de volta! E Ele nos acolhe. E, acolhidos pelo Pai e 
reconciliados com Ele, sentiremos também a necessidade de 
reconciliação e acolhida dos irmãos e irmãs, principalmente 
com aqueles que deixamos de lado com frio, fome, sede, 
abandono, preso e nada fizemos por eles. 

O jejum deste tempo da Quarema é um gesto da nossa 
liberdade de filhos e filhas de Deus e um sinal da espera 
vigilante do Senhor. É sabido já que este jejum pode ser de 
alimento, o que é até fácil de se fazer. Mas, não podemos 
esquecer que o jejum pode ser também o cultivo da paciên-
cia e da tolerância, o esforço para dizer não às armas da 
violência e optar por uma cultura de paz e bem. 

A esmola praticada nos lembra que o tempo da quaresma 
é tempo de solidariedade com aqueles que não tem. Neste 
ano somos convidados pela Campanha da Fraternidade à 
prática do diálogo. Aproveitemos este convite e tornemos 
nossos ouvidos a esmola para aqueles que gritam e não têm 
quem os escute. Saibamos dialogar com esses que são os 
últimos, pois estes fazem parte do Reino de Deus.

Celebramos mais uma Quarema marcados pela Pan-
demia do Corona Vírus. Nossa prática do jejum, oração 
e esmola neste tempo tornam-se ainda mais necessários. 
O jejum de não estar em lugares nos quais haja aglom-
erações; a oração por aqueles que são vítimas desta 
pandemia e que acabaram tendo contato com o vírus 
por causa dos trabalhos nos hospitais ou que foram 
obrigados a se expor ao vírus por causa de necessidades 
maiores; a esmola praticada para aqueles que devido as 
condições econômicas e sociais acabaram perdendo seu 

emprego ou não têm mais o que comer.

Todo este esforço realizado por cada um de nós, 
enquanto passamos por este deserto da qua-

resma, nos levará, certamente, a cantar 
com Cristo, na noite da Vigília Pascal, 

o Aleluia! A vida venceu a morte 
e, pelo batismo, celebramos esta 
nossa participação no Corpo de 
Cristo Ressuscitado.

Frei Robson 
Luiz Scudela
Ecônomo Provincial, 
Coordenador da Frente 
das Missões e coordenador 
do Pró-Vocacões


