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utubro chegou! Para nós, tempo de festivida-
de: São Francisco de Assis no dia 4. Dia 12, ce-
lebramos a Padroeira do Brasil, Nossa Senhora 
Aparecida e por fim, dia 25, celebramos São 
Frei Galvão.

Na natureza, vivemos o tempo da primavera, das 
flores, da renovação da vida. A vida que estava 

escondida, aparece em pequenas explosões de delicade-
za, em cores e sutis espetáculos a nos lembrar de uma gra-
tuidade que está aí, se dá a cada um de nós. A vida se re-
nova! Clarice Lispector lembra um dever: “Sejamos como 
a primavera que renasce cada dia mais bela... exatamente 
porque nunca são as mesmas flores”.

Poderíamos dedicar o mês inteiro de outubro a refletir-
mos sobre a mensagem que foi São Francisco de Assis. 
Um Santo assim, só pode nos aproximar mais de Jesus. 
Tomás de Celano, um dos biógrafos do Santo de Assis, 
coloca que os irmãos que com ele conviveram, “sabiam 
quão quotidiana e contínua fora na boca dele a con-
versa sobre Jesus, quão doce e suave a sua maneira de 
falar e quão benigna e cheia de amor a maneira de con-
versar sobre ele. ‘A boca falava da profusão do cora-
ção’. [...] Realmente, ele tinha muitas coisas com Jesus: 
sempre trazia Jesus no coração, Jesus na boca, Jesus 
nos ouvidos, Jesus nos olhos, Jesus nas mãos, Jesus nos 
demais membros” (1Celano 115).

Não foi sem razão que autores, ao longo da história, 
consideram São Francisco uma espécie de “outro Cris-
to”, dada sua profunda identificação com o Cristo cru-

cificado. Louvemos nosso santo fundador da Ordem 
Franciscana, nosso querido santo padroeiro! O prefá-
cio (oração que antecede a oração eucarística) para o 
dia dos santos, nos instrui assim: “Nos vossos santos e 
santas ofereceis um exemplo para a nossa vida, a co-
munhão que nos une, a intercessão que nos ajuda. As-
sistidos por tão grandes testemunhas, possamos correr 
com perseverança, no certame que nos é proposto e 
receber com eles a coroa imperecível...” (Prefácio dos 
Santos I).

Aproveitamos este espaço para agradecer nossos pa-
roquianos e paroquianas por sempre se manterem tão 
próximos à Paróquia. Mesmo que alguns não estejam 
ainda participando conforme gostariam, muitos se fa-
zem notar por sua colaboração nas campanhas, naquilo 
que é pedido e isto tem feito sempre enorme diferença. 
Deus os recompense por tudo.

Agradecemos ainda todas as doações em roupas, cal-
çados e demais utensílios que tem chegado. Em breve, 
haveremos de ter um bazar permanente em prol da pa-
róquia e daquilo que ela realiza, sua missão evangeliza-
dora e colaboradora na caridade e na misericórdia para 
com outros que mais precisam, especialmente nestes 
tempos difíceis que dispensam delongas.

Um abraço fraterno a todos e abençoado mês de ou-
tubro.

Frei Valdecir 
Schwambach
Pároco



 MISSA NO YOUTUBE 
https://cutt.ly/NlNeeS0

 FACEBOOK 
https://cutt.ly/slNeilJ

 INSTAGRAM 
https://cutt.ly/ylNes7N

TRÍDUO e FESTA DE SÃO FRANCISCO
“Com São Francisco, celebrar Cristo, 
nossa paz!”

1º/10 – “A paz que vem da Partilha”
Adoração ao Santíssimo Sacramento às 
18h30* - (Bênção do pão)

02/10 – “A paz que vem da Esperança”
Terço pela Saúde às 16h*.
Oração por todos os doentes, tristes e de-
sesperançados - (Bênção da água)

03/10 – “A paz que vem do Amor e do 
Perdão”
Missa pelas Famílias às 9h* - (Bênção das 
velas)

04/10 – Solenidade de São Francisco
Missas às 7h, 9h, 12h, 15h, 16h30*, 18h e 
19h30*.

12/10 – Nossa Senhora Aparecida
Missas às 7h e 12h*.
*Transmissões ao vivo pelo YouTube

Horário das Missas 
Segunda a sexta – 7h e 12h
Sábado – 15h
Domingo  –  7h30, 9h, 11h30 e 19h
(missa das 9h transmitida ao vivo pelo 
canal da Paróquia no YouTube)

Confissões
Por favor, ligue para a secretaria para maio-
res informações: 5576-7960.

PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
PROVÍNCIA FRANCISCANA  
DA IMACULADA CONCEIÇÃO
REGIÃO EPISCOPAL IPIRANGA 
Rua Borges Lagoa, 1209 - Vila Clementino
Telefone: (11) 5576-7960 / 94172-5516
Site: www.paroquiavila.com.br
Email: paroquiavila@franciscanos.org.br 
Pároco: Frei Valdecir Schwambach, OFM 
Produção: Pascom

o ano de 1991, eu e o Clóvis, meu marido (in memo-

riam) decidimos que pela nossa idade e para maior 

segurança, havia chegado a hora de nos mudarmos 

para um apartamento pois, até então, só tínhamos 

morado em casas. Acabamos escolhendo a Vila Cle-

mentino, como opção.

Fiquei muito contente quando encontrei um imóvel muito pró-

ximo à Igreja de São Francisco de Assis. Logo após a mudança 

para este apartamento comecei a frequentar a Paróquia nela 

encontrando receptividade da parte dos freis e dos paroquia-

nos, hoje bons amigos e amigas, que me receberam com cari-

nho e amizade. 

Como frequentadora assídua, fui convidada pelo então pároco, 

frei João Bosco (hoje bispo), a fazer parte do grupo de ministros 

extraordinários da Eucaristia.

Até os dias de hoje me dedico a este trabalho com muita ale-

gria e muito respeito pelas pessoas que recebem o corpo de 

Cristo de minhas mãos. 

Por estarmos em uma região de muitos hospitais, consultórios 

e instituições de amparo nossa paróquia tem se dedicado de 

modo especial, sobretudo aos enfermos e internados. Assim, 

de forma habitual visito alguns hospitais da região; mas infe-

lizmente a pandemia nos impede de dar continuidade a essas 

visitas. Espero em Deus que dias melhores virão e então pode-

rei retomar esta entrega, levando assim consolo e esperança a 

essas pessoas enfermas, tão necessitadas da presença de Cristo 

em suas vidas.

Paz E Bem

Helena Vaitikvicius 
De Uzeda
MESC

RELATO



ais uma vez a Festa de São Francisco de Assis, e 
cada ano, desde o Transitus no dia 03 até 04 de 
Outubro, a sua presença é sempre um momen-
to celebrativo, reflexivo e provocativo. Ele é um 
grande apelo espiritual, uma espiritualidade con-
tagiante que se adapta em vários jeitos do modo 

de viver de ontem e de hoje. Sua espiritualidade é razão e 
Forma de Vida, uma estreita ligação entre fé cristã e a vida 
quotidiana, o Evangelho na vida e a vida burilada pelo Evan-
gelho. Ele vive a Fraternidade de um modo que ela reinvente 
as relações humanas entre si e com todos os seres.

Francisco de Assis viu na Encarnação um jeito de Deus huma-
nizar-se com extrema humildade e simplicidade. Nós vemos 
em Francisco um modo de divinizar o humano, para que se 
encontre uma consistência em meio a tanta fragmentação. 
Deus desejou estar entre nós, Ele tem prazer de conviver en-
tre nós, o mistério da Encarnação é um mistério gozoso, e 
Francisco de Assis fez a festa luminosa do Natal ser perene. 
Viver nos caminhos de Francisco é desejar uma vida fraterna 
que refaça o jeito de Deus morar na casa do humano.

Francisco de Assis teve bem clara a certeza de que o 
Senhor mesmo revelou o que ele deveria fazer. Ele é 
um convertido que deixa-se conduzir pelo Senhor. 
Fé e conversão não separam. Porque crê, Francisco 
abandona-se nos desígnios de Deus. Mudou o rumo 
da sua vida pois teve a certeza onde Deus o levaria 
pelos caminhos da Boa Nova. Muitos pensam que 
conversão é isto: eu era um bêbado e parei de beber. 
Conversão não é somente frear vícios, mas sim acei-
tar o fato de que sozinho não se pode fazer nada, e 
fazer com a vontade do Senhor.  Não é focar o eu, 
mas sim priorizar o modo como Deus ama, amplian-
do o eu em nós. Francisco de Assis fez o Amor de 
Deus amar radicalmente através dele e da oferenda 
da sua vida que se entregou por inteira ao fraternis-
mo universal.

Francisco de Assis sonhou brilhar entre as pessoas de 
seu tempo, seduzir com a sua liderança a juventude 
de Assis, partir para as honras da Cavalaria Medieval 
e chegar à nobreza. Num determinado momento de 
sua vida fundiu seus sonhos com os sonhos de Deus. 
É um convertido que renuncia projetos dos costumes 
nobres de então para sonhar o que Deus sonhou 
para este mundo: Reino de Deus é casa reconstruída, 
é humanidade reconstruída é mundo reconstruído. 
Bens da terra passam e ele desapropriou-se de bens 
para buscar o tesouro eterno. Como não tinha mais 
olhar voltado para as atrações do material começou 
a ver melhor os despossuídos de cuidado. Vai aos po-
bres como um pobre, vai ao leproso como um abra-
ço, vai a Cúria Romana como um mendigo pedindo 
para viver pedaços do Evangelho para conquistar a 

inteireza da Palavra que é Vida.

Francisco de Assis foi de Assis para o Oriente, para o Alverne, 
para as florestas, para as praças, para onde vivia sua fraterni-
dade primitiva, foi por muitos lugares para mostrar um único 
lugar: a casa do Amor! Esta casa que deve ser restaurada 
onde quer que estejamos! Boas festas do Seráfico Irmão e 
Pai!

Frei Vitório 
Mazzuco, OFM



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 ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO

DÍZIMO

01 Neila Gouveia Krumenerl 
04 Francisco Carlos Paletta 
04 Sonia Maria Claro Trevelin 
05 Maria Mildes Silva Nunes 
07 Geiser de Souza Carvalho 
09 José Vicente da Silva 
10 Wilma Deléo Pessoa 

10 Ismael Aparecido Vieira Pinto 
12 Cleusa Soares Amorim 
13 Alexandro Ricardo Caetano da Silva 
15 Silvania M. Moreira 
17 Esmeralda Venciguerra Lopardo 
18 Waldemar Luiz Kunsch 
20 Marcelo Mamud 

22 Esmeralda e José Geraldo 
23 Valéria Gomes dos Reis Guidoni 
24 Regina Oyamaguchi 
27 Marisa Ianelli Camargo 
27 Jan Erik Romstad 
30 Edesio Vieira da Silva Filho 
31 Jessé Soares Cardoso

Queridos amigos, neste 
mês de outubro dedicamos 
nosso amor filial e nosso 
pedido fiel à Senhora 
de Aparecida. Aquela 
pequenina imagem que foi 
resgatada pelos simples 

pescadores do Rio Paraíba, surge 
pelo insistente trabalho daqueles 
pobres homens. Cansados, sem 
nada obter, não desistiram daquela 
pesarosa pescaria. Depois de 
primeiramente pescar o corpo 
daquela imagem negra, cheia da 
lama do rio, e depois a cabeça que se 
juntou, deram-lhe o nome de “Mãe 
que apareceu”. Sua aparição nos 
realça a necessidade de trabalhar 
sempre, sem desistir ou desanimar, 
pois Maria, a Divina Mãe, trabalha 
insistentemente pelo seu Filho 
Jesus. “Fazei tudo o que meu Filho 
vos mandar” (Jo 2): É o convite 
sempre insistente da Mãe bondosa 

pelos seus filhos e pela Igreja toda.

Quem de nós não se admira quando 
vamos à Casa da Mãe Maria, em 
Aparecida/SP? Um lugar místico, 
cheio de devoção, que acolhe os 
seus filhos que vêm de variados 
lugares para ali pedir e rezar com 
fé. Peregrinos e romeiros, com seus 
terços, rezando suas ave-marias, 
vêm pressurosos à Casa santificada, 
cheia da presença de Deus e pelo 
toque materno e amoroso da Mãe 
de toda a nação brasileira.

Peçamos à Mãe Maria, aparecida 

das águas no velho Paraíba, que 
interceda por este povo que luta 
e sofre a cada dia e que não se 
deixa desanimar no dia a dia da 
caminhada de sua vida. Interceda, 
ainda muito mais, neste tempo de 
pandemia que sofre este teu povo 
que busca amar-te ainda mais. 
Já por mais de trezentos anos 
intercedendo, continue sempre a 
sua divina intercessão por nós.

“Nossa Senhora de Aparecida 
Trezentos anos no país presente 
Trezentos anos só de graças 
Trezentos anos com a gente”

Frei Carlos L. Nunes 
Corrêa, OFM
Vigário Paroquial




