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ano de 2021 é um ano 
especial para nós porque, 
como é do conhecimento 
de todos, estamos cele-
brando 80 anos de criação 
de nossa Paróquia São Fran-

cisco de Assis. Na missa em que 
rendemos ação de graças por 
tantas décadas de vida desta 
comunidade, ressaltou-se que 
a maior riqueza de uma comu-
nidade é a vida e a história dos 
membros que formam a nossa 
comunidade.

O documento da CNBB nº 100 
(Comunidade de comunida-
des: uma nova paróquia), diz 

Frei Valdecir 
Schwambach
Pároco

que “a paróquia é a comunidade à 
qual pertencem todos os fiéis, sem 
exclusão ou elitismo. Só assim ela 
será católica, isto é, aberta a todos 
e respeitando a diversidade de cada 
fiel”. Portanto, a paróquia é uma 
comunidade formada por pessoas 
que têm interesse em se reunir, 
colocar-se em comunhão para ouvir 
a Palavra de Deus e participar da 
Eucaristia. A centralidade está na 
intenção do querer ouvir a Palavra 
e participar da Eucaristia. Em suma, 
o interesse do cristão e a vocação 
da paróquia é ser e formar-se como 
novos discípulos de Jesus Cristo.

O substantivo grego paroikía, 
significa “estrangeiro, migrante”; o 
verbo paroikein, designa “viver jun-
to a, habitar nas proximidades, viver 
em casa alheia” ou em peregrina-
ção. Assim, conforme nos lembra 
o referido documento da Igreja, a 
paróquia é comunidade dos fiéis, 
integrada por “estrangeiros” (cf. 
Ef 2,19), pelos que estão de passa-
gem (cf. 1Pd 1,7), ou ainda, pelos 
imigrantes (1Pd 2,11) ou peregrinos 
(cf. Hb 11,13), sempre indicando 
que o cristão não está em sua pátria 
definitiva. 

Lembramos, a partir disso, que 
a ideia de paróquia está ligada à 
dimensão da acolhida daqueles 
que estão em peregrinação. É uma 
hospedaria que acolhe os viajan-
tes que estão a caminho da pátria 
celeste. Neste sentido, a paróquia 
é casa de todos, abrigo seguro, 
onde o pecador encontra o perdão 
e o que se sente justo reconhece 
a necessidade de agir sempre com 
maior misericórdia, porque Deus é 
misericordioso para com todos.

Um pouco sobre as atividades 
vindouras: em agosto, retomaremos 
a catequese para adultos na modali-

dade presencial. Oportunidade para 
muitos se prepararem para celebrar 
os sacramentos que não tiveram 
oportunidade de celebrar. É muito 
bonito perceber quando alguém 
busca celebrar os sacramentos não 
por imposição, ou por um certo te-
mor reverencial, mas por puro amor, 
gratuidade, por querer pertencer a 
uma comunidade. Isto é maturida-
de na fé; e a fé assim, cresce e se 
solidifica, produz frutos.

A catequese para crianças está 
acontecendo de forma virtual. 
Agradeço o empenho das catequis-
tas que se adaptaram para oferecer 
a catequese por meio das platafor-
mas virtuais. Sei que não é fácil para 
quem ministra a catequese, bem 
como requer esforço redobrado das 
crianças e dos seus responsáveis.

Estamos retomando aos poucos, os 
bazares beneficentes da paróquia. 
Tentaremos, em breve, montar um 
bazar permanente, que ficará aber-
to uma ou duas vezes por semana. 
O bazar, quando acontece, é um 
suporte para a manutenção da 
paróquia. Além dos gastos com a 
manutenção do próprio culto/tem-
plo, temos compromissos bastante 
significativos com a solidariedade/
caridade e a missão (Angola, por 
exemplo).

Quero desejar a você, querido 
amigo e querida amiga, um mês 
abençoado. Saúde para você e 
sua família, força nas tribulações, 
coragem nas provações. Sigamos 
em frente.

Um forte abraço.



or meio do sacramento do 
Batismo passamos a fa-
zer parte da Igreja, um só 
corpo, formado por muitos 
membros (cf. Cor 12, 12-
31). Muitas vezes, o Batismo 

ocorre quando crianças, ocasião 
em que as famílias, especialmen-
te pais e padrinhos, se compro-
metem com a sua educação na 
fé. Mas, também, há aqueles 
que não foram batizados quan-
do mais jovens e, já adultos, bus-
cam os Sacramentos da Iniciação 
Cristã.

Nesse caso, para a Iniciação Cris-
tã de Adultos, a Igreja propõe 
uma metodologia inspirada nas 
primeiras comunidades cristãs, 
utilizando o Ritual de Iniciação 
Cristã de Adultos (RICA), de 
modo a conduzir a pessoa a uma 
conversão profunda, que deve 
atingir todos os aspectos da vida 
humana - fé, crenças, práticas 
comunitárias e individuais, vida 
na Igreja e, principalmente, na 
sociedade - possibilitando que 
testemunhe o Cristo no seu dia a 
dia, com ações e palavras.

O catecumenato de adultos 
visa sensibilizar as pessoas para 
perceber a hora de Deus em suas 
vidas e ajudá-las a se predispor 
a acolher a novidade do Espí-
rito no seu dia a dia, com uma 
motivação honesta e abrangente 
do que implica pôr-se a caminho 
com o Senhor.

A importância do catecumenato 
de adultos se impõe pela urgên-
cia dos tempos de hoje. Muitos 
adultos buscam um sentido mais 
pleno para suas vidas e encon-
tram na fé em Jesus Cristo um 
recomeço.

O traço marcante de sua peda-
gogia é a resposta de fé dada 
pelo adulto após um tempo de 

amadurecimento e conversão. Percor-
rida cada etapa planejada, a resposta 
de fé é vivenciada pela progressivi-
dade da catequese, ritmada pelas 
celebrações de passagem. Este pro-
cesso culmina na celebração dos três 
sacramentos: Batismo, Eucaristia e 
Crisma, e se prolonga na mistagogia, 
como treinamento de vida comum 
dada pela experiência dos sacramen-
tos celebrados.

Buscando atender às necessidades e 
desejos daqueles que se aproximam, 
nossa Paróquia está de portas abertas 
para todos que buscam beber dessa 

fonte de água viva.

Os encontros de Catecumenato para 
adultos acontecerão às quintas-feiras, 
com início no dia 05 de agosto, às 
19h45, em uma das nossas salas de 
catequese. São destinados a adultos 
que tenham recebido apenas alguns 
ou nenhum dos sacramentos da 
iniciação cristã - Batismo, Eucaristia e 
Crisma - e também a todos que qui-
serem saber mais sobre a fé Católica.

Mais informações e inscrições na 
Secretaria Paroquial.

Sejam bem-vindos!

               Fernanda
               Pacheco

       Evangelização de Adultos



Paróquia São Francisco de Assis, 
na Vila Clementino, celebrou os 80 
anos de sua criação durante a Mis-
sa de Ação de Graças no domingo 
(27/6), às 9 horas, presidida por Dom 
Ângelo Ademir Mezzari, RCJ, bispo 

auxiliar da Arquidiocese de São Paulo para a 
Região Ipiranga. “Sabemos que o presente 
e o futuro dependem da nossa história de 
vida, da história respeitada, da história ama-
da. Temos que preservar essa memória para 
que as futuras gerações possam conhecer 
mais profundamente essa força da fé, essa 
força da Igreja, esse testemunho de vivência 
da sociedade, do que era e do que hoje é e 
do que continuará nesta Paróquia constru-
ída com amor”, disse D. Angelo, ao saudar 
a todos com “Paz e Bem!”

O pároco Frei Valdecir Schwambach fez a 
acolhida e falou da alegria pela presença de 
Dom Ângelo, dos sacerdotes Pe. Samuel A. 
Cruz, administrador paroquial da Paróquia 
N. Sra. Aparecida de Moema; de Pe. Paulo 
Suess, da Paróquia Santa Rita de Cássia de 
Mirandópolis; de Frei Marx Rodrigues dos 
Reis, da Paróquia Santo Antônio do Pari; 
e dos frades da Fraternidade da Vila: Frei 
Raimundo de Oliveira Castro, Frei Robson 
Scudela e Frei Carlos Lúcio Nunes Corrêa.

O bispo explicou que se alegrava porque 
estava celebrando esta Eucaristia pela pri-
meira vez, já que tinha visitado apenas a 
Comunidade religiosa quando foi acolhido 
na Região Ipiranga no ano passado, em 
outubro. “Então, hoje, estou muito feliz 
de celebrar numa data especial. Até por-
que sou de uma paróquia franciscana. Eu 
nasci em Forquilhinha, Santa Catarina, e 
cresci com os frades. Não me tornei fran-
ciscano não sei por quê.  Sou rogacionis-
ta, mas sempre fui muito ligado à Família 
Franciscana. Então, me sinto em casa tam-
bém. Desde pequeno aprendi a dizer com 
meu pai e minha mãe ‘Paz e bem!’, por-
que todas as famílias diziam em todos os 
momentos”, revelou D. Angelo. Ele con-

tou que o Cardeal D. Odilo Scherer man-
dou uma saudação especial ao pároco e 
à Fraternidade Franciscana pela presença 
franciscana nesses 80 anos desta “querida 
Paróquia”. “Que esta liturgia eleve a Deus 
a nossa gratidão e, sobretudo, o nosso 
compromisso para continuar adiante nos-
sa missão, tão bem vivida nesses anos e 
que o futuro se apresente também cheio 
de paz, cheio de bem”, disse.

Antes do Ato Penitencial, em procissão os 
paroquianos trouxeram os símbolos que 
marcam este jubileu: o hábito franciscano 
e o jaleco do médico, simbolizando a pro-
ximidade com o Hospital São Paulo; a pri-
meira imagem de São Francisco acompa-
nhada por vasos de flores representando 
as pastorais e os movimentos da Paróquia. 
“Essa imagem será sempre um sinal perma-
nente dessa história”, lembrou D. Angelo.

Para D. Angelo, nada melhor do que agra-
decer essa história de 80 anos, elevar a  
gratidão a Deus nesse templo tão bonito, 
construído com tanto amor e com a par-
ticipação de tantos: “Quanta colaboração, 
quanta generosidade, quanta partilha!”

“Então, hoje vamos exaltar porque Deus 
preservou e exaltou a vida a tantos que 
aqui se encontraram e viveram a sua fé, o 
seu amor e sua esperança, animados por 
essa espiritualidade franciscana, que tem 
uma tradição de mais de 800 anos e que 

Diz D. Angelo na celebração dos 80 anos da Paróquia da Vila



Moacir Beggo

hoje é tomada pelo testemunho do Papa 
Francisco, que adotou esse nome. Então, 
temos aí muita riqueza da espiritualidade 
que permitiu renovar, revitalizar a Igreja, 
essa espiritualidade franciscana da sim-
plicidade, da fraternidade, do cuidado 
com a vida, do cuidado com a criação, do 
cuidado com os bens, que mais do que 
nunca é muito atual. Que essa presença 
dos frades, das comunidades animadas 
por eles, possa manter viva essa espiri-
tualidade. Como Paróquia São Francisco 
de Assis possa ajudar a nossa Igreja, a 
nossa Arquidiocese, a nossa sociedade 
paulistana a viver esse espírito que nos 
deixou São Francisco e que hoje continua 
tão necessário: o cuidado com a vida, o 
cuidado com a criação, como nos ensi-
na a Laudato si’. Deus seja louvado por 
todas as suas criaturas”, disse o bispo.

Esse cuidado pela vida foi enfatizado na 
segunda parte da homilia, tendo como 

sus Cristo, toda morte pode ser vencida”, 
exortou. Fazendo referência ao Evange-
lho deste domingo, lembrou que toda a 
missão da Igreja é misericordiosa e vai ao 
encontro dos sofredores. “O Evangelho 
de hoje é um olhar de esperança. Onde 
Deus se faz presente, a vida é cuidada, a 
vida é salva, a vida é eternizada”, frisou.

Dom Angelo terminou perguntando 
“qual seria o caminho para que a vida 
seja dignificada?”. Segundo ele, Paulo 
dá o exemplo de Jesus Cristo, que de 
rico se fez pobre. “E Paulo insiste numa 
palavra que nos assusta: a igualdade. O 
que deveria ferir o coração de um cris-
tão quando faltar a quem precisa, onde 
a vida é substituída pela ganância, onde 
a vida não é cuidada como deveria ser 
cuidada, onde há desprezo, indiferença, 
insensibilidade. Paulo dá a receita: a par-
tilha”, completou o bispo.

to. Obrigado aos confrades, que ao longo 
de todos os dias e todos os anos estão co-
nosco. Aos sacerdotes que representam o 
setor da Vila Mariana da Região Episcopal 
Ipiranga”, disse, agradecendo também a 
equipe que preparou esta celebração e to-
das as pastorais e movimentos.

“E também quero agradecer a cada pa-
roquiano, a cada paroquiana, que de 
um jeito ou de outro, compõe e forma a 
riqueza de nossa Paróquia. Lembro que 
o Papa Francisco disse que a Igreja não 
é uma estrutura, mas a família de Jesus 
Cristo, lugar que os sedentos vêm saciar 
a sua sede. Desejo de coração que nossa 
Paróquia seja cada vez mais um lugar de 
encontro, lugar da comunhão, um lugar 
em que cada um se sinta filho e filha 
amados por Deus”, destacou.

Dom Angelo ressaltou que “os oitenta 
anos é de cada um de vocês” e lembrou 

base a Palavra de Deus da liturgia deste 
domingo. “A missão da Igreja é anunciar a 
dignidade de toda a vida humana. Se Deus 
nos deu a vida, se somos a sua imagem, 
não temos o direito de destruir a vida. A 
ninguém é dado o direito de tirar a vida. 
Deus é o Senhor da vida”, destacou.

Falando da pandemia, lamentou que o 
último domingo foi marcado pelo triste 
número de 500 mil vidas perdidas, das 
quais uma parte poderia ter sido salva. 
“Dizia o slogan: ‘toda vida importa’. 
Cada vida é importante, porque nasce-
mos para a imortalidade”, observou.

“Sejamos cuidadores, promotores da 
vida. Mas deixemos nossa vida ser ali-
mentada por essa fé, por essa presença 
de Deus, essa presença de Jesus. Em Jesus 
Cristo, todo mal pode ser vencido. Em Je-

Depois da comunhão, a paroquiana Wil-
ma Deléo Pessoa falou em nome da co-
munidade e fez uma síntese histórica da 
Paróquia. “Neste momento, em 2021, 
a comunidade agradece e celebra com 
carinho a caminhada corajosa e a mis-
são acolhedora dos 80 anos da Paróquia. 
Nosso Padroeiro e o carisma franciscano 
preenchem com afeto, esperança e fé o 
coração da comunidade. E quando o sol 
perpassa os belos vitrais, é possível pen-
sar nos versos de Adélia Prado: ‘Igreja é 
o melhor lugar. Lá estou em casa. Me 
guardo. Lá tudo lá fica seguro e doce’”, 
homenageou. Frei Valdecir e D. Angelo 
foram homenageados com presentes.

O pároco agradeceu a Dom Angelo pela 
presença neste domingo: “O sr. ajudou a 
celebrar e a vivenciar melhor esse momen-

que estamos num ano especial porque 
em breve, no dia 14 de setembro, terá 
início o ano jubilar do nascimento de 
Dom Paulo Evaristo Arns, “o francisca-
no que deve ter vindo muitas vezes aqui 
visitar sua Fraternidade. Em setembro 
iniciaremos essa memória tão bonita 
da presença de Dom Paulo aqui na Ar-
quidiocese, na Igreja do Mundo, mas 
também será o momento de reavivar 
aquele espírito franciscano que iluminou 
e transformou essa cidade”, encerrou 
Dom Angelo.



  MISSA NO YOUTUBE 
2ª a 6ª: 7h e 12h   Sábado às15h
Domingos:  9h,11h30 e 19h



Mudamos para a Vila Clementino há 37 anos (meu 
marido, meus dois filhos e eu), foi quando conheci a 
Paróquia São Francisco.

De início, fizemos parte de um grupo de oração, o que 
nos trouxe muito conforto em momentos difíceis que 
enfrentamos, com doença na família. Frei João Bosco 
(hoje bispo de Osasco) nos convidou para fazermos 
parte da Pastoral do Batismo. Depois disso, meu marido 
tornou-se vicentino e passei a fazer parte da Pastoral do 
Dízimo.

Lembro-me das animadas festas juninas, com barracas 
típicas de diversas nacionalidades, realizadas no terreno 
onde hoje está construído o prédio residencial.

Hoje, não menos feliz, participo das barracas nas festas 
de Santo Antônio e São Francisco.

Momento de muita emoção foi aceitar o convite de Frei 
Valdecir para integrar o grupo de Ministros Extraordiná-
rios da Sagrada Comunhão.

Vale ressaltar o imenso carinho e atenção com que nos 
acolhem os freis desta abençoada paróquia. Como nos 
fortalecem as missas diárias, como nos confortam suas 
homilias...

Por tudo isso, é gratificante participar dos 80 anos da 
nossa querida Paróquia.

Paz e Bem!

PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
PROVÍNCIA FRANCISCANA  
DA IMACULADA CONCEIÇÃO
REGIÃO EPISCOPAL IPIRANGA 
Rua Borges Lagoa, 1209 - Vila Clementino
Telefone: (11) 5576-7960
Site: www.paroquiavila.com.br
Email: paroquiavila@franciscanos.org.br 
Pároco: Frei Valdecir Schwambach, OFM
Produção: Pascom

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 JULHO

 MISSAS 
2ª a 6ª: 7h e 12h   Sábado às15h 
Domingos:  9h,11h30 e 19h
MISSA NO YOUTUBE 
https://cutt.ly/NlNeeS0 
Paróquia São Francisco de Assis - Vila Clementino

 FACEBOOK 
https://cutt.ly/slNeilJ 
@paroquiavila 

 INSTAGRAM 
https://cutt.ly/ylNes7N 
@paroquia.saofranciscodeassis 

DÍZIMO

01 Irede Pincelli da Mata
04  Izabel Miyuki Umezaki Ota
04  Antonio A. B. Pires
06 Márcia Áquila
08  Rodrigo Fischer Duque (Mayra)
09 Cristiano B. Campanholo
09  Glauce Maria Lemos Roggério
09  Elisabete dos Santos
10  Cassia Cleane Vieira de Souza Rodrigues
10  Maria Rosa Ribeiro
11  Teresa Maria Giffoni
12  Fernanda Correa de Souza
12  Maria Cleide Silva de A. Nunes
17  Weverton Ferreira Leite
17  Ricardo Augusto Guidugli
19  Francisco Petrini
20  Sr. Masamitsu Yamamoto
21  Luza Mota Calabria
25  Wanda Zago da Silva
26  Florisvaldo Teixeira de Araújo
26  Larissa Prando Cau
26  Shiomi Okano Hirata
27  Nádia Romero
27  Paula Cristina Ureshino Greco
28  Marlene Harue Miyashiro
28  Milania Maria Bezerra Batista
29  Márcia Cristina dos Santos
30  Lysete Felgar Adri

Terezinha 
Bernardineli

MISSAS
2ª a 6ª: 7h e 12h   Sábado às15h
Domingos:  9h,11h30 e 19h



80 ANOS DE HISTÓRIAS


