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Queridos paroquianos,

Paz e Bem!

hegamos ao mês de junho. Neste mês, celebramos no 
dia 13, um dos santos mais queridos de nossa Igreja: 
Santo Antônio. Sem dúvidas, Santo Antônio é o santo 
que nos lembra que nenhuma coisa, por mais preciosa 
que seja tem o poder de preencher a alma humana. 
Só Deus, que criou a alma do ser humano, tem poder 

para preenchê-la de sentido. O poeta francês Lamartine (1790-
1869) diz o seguinte: “Limitado em sua natureza, mas infinito 
em seus desejos, a criatura humana é um ser divino que vive em 
permanente saudade do céu”. Santo Antônio nos fala de Deus 
e nos ajuda a sermos buscadores de Deus e do cultivo da fé.

No dia 11 deste mês, celebraremos a solenidade do Sa-
grado Coração de Jesus. Numa das orações para este dia, 
encontramos a afirmação de que Jesus está mais interessado 
na nossa felicidade que nós mesmos. Celebrar o Sagrado 
Coração de Jesus é exatamente celebrar o amor incontido 
de Deus que extravasa de Si mesmo para alcançar todas as 
demais criaturas, filhas e filhos de Deus.

Neste ano, conforme já vimos acompanhando em out-
ras edições deste Boletim, estamos celebrando os 80 anos 

de nossa querida Paróquia São Francisco de Assis. 
Conta-nos a cronologia da Paróquia que o prédio 
particular da Família Cruz foi transformado em igreja 
provisória, sendo a mesma inaugurada no dia 29 de 
junho de 1941 – Festa de São Pedro e São Paulo. Por 
questões que todos nós conhecemos, a pandemia, 
resolvemos celebrar os 80 anos da Paróquia com as 
festividades de nosso padroeiro, São Francisco.

Dos ensinamentos da Igreja, especialmente do ma-
gistério do Papa Francisco, aprendemos que a Paróquia 
deve ser um oásis, um local onde os peregrinos che-
gam para encontrar alívio para as dores, coragem nos 
momentos de desânimo e forças nos momentos de 
fragilidade para continuarem seu caminho.

A comunidade de fé é local propício para ouvir a Pala-
vra, dirigir nossa prece a agradecimento a Deus. É o local 
adequado para criar vínculos. Sobre a vida de oração, co-
loco o seguinte: “Não podes rezar em casa como na Igreja, 
onde se encontra o povo reunido, onde o grito é lançado 
a Deus de um só coração. Há ali algo a mais, a união dos 
espíritos, a harmonia das almas, o vínculo da caridade, as 
orações dos presbíteros” (CNBB, doc. nº 100, p. 92). 

Ao longo dos 80 anos de nossa Paróquia, temos de 
agradecer, pois tem sido local em que as pessoas se ache-
gam por se sentirem convidadas a participar por impulso 
do próprio Cristo, ouvindo seu apelo “para que todos 
sejam um” e vivam como irmãos. Da Igreja novamente 
aprendemos que a Paróquia é a igreja que está onde as 
pessoas se encontram, independentemente de vínculos de 
território, de moradia. É a casa onde as pessoas se encon-
tram. O chamado é para todos. É casa aberta para todos 
formarem a grande família de Deus, a família dos que 
querem ouvir a Sua Palavra e a colocar em prática.

Sejam bem-vindos todos à Paróquia São Francisco. Sejam 
bem-vindos os inteiros, os feridos e os profundamente 
machucados!

Mês de junho abençoado para você!
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CALENDÁRIO JUNHO/2021

03/06
SOLENIDADE DO CORPO DE CRISTO
•  Missa solene às 9h (transmissão ao vivo 

pelo YouTube)

•  Após a missa, o Santíssimo ficará 
exposto para adoração até às 11h30 

•  Bênção do Santíssimo às 11h30;  
(A adoração e a bênção às 11:30 serão 
transmitidas pelo canal do YouTube)

•  Missa às 12h. 

“SANTO ANTÔNIO E A ALEGRIA 
DO AMOR: PERDÃO, CUIDADO, 
PARTILHA!”
10, 11 e 12/06 – Tríduo de Santo Antônio

• Dias 10 e 11, na missa das 12h;

• Dia 12, bênção aos casais na missa das 15h

13/06 – FESTA DE SANTO ANTÔNIO
•  Missas às 7h30, 9h, 11h30, 15h, 17h30 

e 19h. 

Teremos venda do bolo de Santo Antônio 
todos os dias a partir das 9h

Se milagres tu procuras,
Pede-os logo a Santo Antônio;
Fogem dele as desventuras,
O erro, os males e o demônio.

sse verso é o início do conhecido Respon-
sório de Santo Antônio. O Brasil vive hoje 
uma terrível situação provocada pela pan-
demia, com falta de atendimento, hospitais, 
remédios e apoio por parte dos que deviam 
cuidar do povo. Ninguém deve ser deixado 

sozinho na sua dor, recorda-nos Santo Antônio que 
continua hoje, a ser presença que enxuga as lágri-
mas.

Vivemos tempos carregados de ansiedades, con-
flitos e violências, há uma crise de valores; a paz, 
a justiça e a fraternidade estão ameaçadas, com 
crescente número de desempregados, jovens sem 
perspectivas, empresas em dificuldades. 

Santo Antônio é o exemplo de quem tem a cora-
gem de escolher o lado dos pobres. Sua mensagem 
toca o coração das pessoas que o escutam atenta-
mente e recebem a mensagem de força, de espe-
rança e de coragem de viver, nestes tempos difíceis 
em que os pobres ficam cada vez mais pobres e os 
ricos cada vez mais ricos.

Anunciar a Palavra de Deus, com linguagem com-
preensível e atrativa, com a finalidade de mudar as 
mentes e os costumes a fim de que a vida de seus 
contemporâneos fosse mais honesta, justa e santa 
era o espírito de Santo Antônio e continua a ser 
convite para todos nós. 

Santo Antônio estudou e foi ordenado Sacerdo-
te pelos Cônegos Regulares de Santo Agostinho. 
Em 1220, ao ver os corpos dos cinco primeiros 
mártires franciscanos, mortos no Marrocos, onde 
foram levar a Palavra de Deus, ficou profunda-
mente tocado e quis imitá-los. Pediu para ser des-
ligado dos Agostinianos e no mesmo ano ingres-
sou na então nova Ordem que São Francisco havia 
iniciado partindo, assim, para o Marrocos, mas a 



Antônio  
Júlio Martins
Ordem Franciscana 
Secular (OFS)

doença o impediu e seu sofrimento chamou atenção 
para a dor dos outros.

Por meio de Santo Antônio, nosso Senhor convida 
a todos os cristãos a pensarem no bem do próximo e 
darem atenção especial aos necessitados e aos pobres. 
O pão é um elemento inseparável da devoção a Santo 
Antônio e da mesma forma que Jesus, nas narrações  
da multiplicação dos pães, pede a colaboração dos 
apóstolos, Santo Antônio pede a nossa colaboração 
para que nunca falte pão aos pobres. Talvez esse  
seja o maior milagre que continua acontecendo  
até hoje – sua caridade.

Santo Antônio foi um homem enamorado de Cristo 
e do seu Evangelho. É o Santo mais popular de toda a 
Igreja. Embora não haja nenhum fato em sua vida que 
explique a popularidade como Santo casamenteiro, 
existem incontáveis novenas, trezenas, promessas e 
quadrinhas populares sobre o tema, talvez pelo cuida-
do que ele tinha com os casais em dificuldades.

Em livros de folclore e por ocasião das festas juninas, 
encontramos muitos exemplos de “castigos” dados 
ao Santo – colocar a imagem de cabeça para baixo, 
cozinhá-lo junto com o feijão, amarrar ao pé da cama, 
afogá-lo numa bacia e muitas outras histórias, mas 
lembramos que fazer orações obrigatórias ou rezas 
“bravas” é contra a vontade de Deus.

Interessante notar que embora não exclusivamente, 
nas festas de junho, Santo Antônio tem caráter mais 
urbano, São João é celebrado na área rural e São Pe-
dro, na praia.

Ao final da oração “Cinco minutos diante de San-
to Antônio” lemos: “amigo afeiçoado como eu, não 
acharás”. Que nosso amigo Santo Antônio, que tantos 
milagres realizou em sua vida terrena, faça mais este: 
de que os poderosos de nosso Brasil sejam mais justos, 
totalmente honestos e limpos de alma e de bolso, pois 
“o que não podes levar contigo, não é teu.”



missas, fazíamos os bailinhos, vendíamos pães de mel, 
rifas, íamos ao cinema...

Logo em seguida comecei a cantar em uma das mis-
sas e não parei desde então. O cantar é algo que desco-
bri graças à igreja e hoje não vivo sem. Teve dia que 
cantei em quatro missas seguidas (festa de São Francisco 
é uma loucura mesmo).

A Paróquia São Francisco de Assis é uma segunda 
casa para mim, fez parte do meu crescimento, está 
presente em muitas das minhas memórias e sempre fará 
parte da minha vida. Obrigada, Chiquinho!

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.

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTE DE JUNHO

02 Alberto Toshikitse Chinen
03 Omar Til Junior
04 Regina Helena Lamenza
04  Carmen Silvia Massa 

Bautto
08 Marina Englert
09 Rita Denise Sameitat

10 Antonio da Silva Nora
16 Celia Ricoldi
18 Cintia Suzuki
19 Jaqueline Silva Vaz Rosa
22 Rita de Cássia Orsini
26 Miriam Marçola Lopes
28 Sergio Frizzarini

Carolina  
Luz
Grupo de Jovens

eu nome é Carolina Luz, tenho 25 anos e sou psicóloga. 
Fui batizada na Paróquia São Francisco de Assis nos 
meus primeiros meses de vida. Sempre fui educada de 
acordo com a fé cristã pelos meus pais e minha avó, Alair 
Cortezi, uma franciscana extremamente comprometida 

com a nossa igreja.

Quando criança, acompanhava minha avó em algumas 
missas de domingo, às 19h. Nós sentávamos nos primeiros 
bancos e eu ficava brincando andando em cima dos padrões 
do piso na igreja, deitando nos bancos, admirando os santos e 
os vitrais. Fazia tudo isso entre uma bronca e outra que minha 
avó dava.

Fiz a catequese na escola onde estudava, porém o Crisma, 
com 14 anos de idade, fiz na São Francisco. Foi nessa época 
que conheci pessoas que são meus amigos até hoje; foi um ano 
incrível! Acordar cedo aos domingos se tornou prazeroso com os 
encontros do Diego e da Cristy. Ajudávamos nas quermesses, nas 
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