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Paz e Bem!

Deixamos registrado, ao iniciar este breve texto, nosso 
agradecimento em nome de toda Paróquia, a você 
que colaborou com a Festa de nosso Padroeiro, São 
Francisco de Assis, ocorrida do dia 30 de setembro a 
04 de outubro. Apesar de ainda estarmos em tempo 

de pandemia, podemos dizer que a festa foi um sucesso. Foi pos-
sível que muitas pessoas participassem, sem colocar sua saúde 
em perigo. Obrigado a todas as voluntárias, colaboradores, doa-
dores e cada um que de uma forma ou de outra, contribuiu, 
participou.

O mês de novembro é marcado pela liturgia da solenidade de to-
dos os santos (dia 1º) e no dia 02, a comemoração de todos os 
fiéis defuntos. Na solenidade de todos os santos, celebramos, junto 
com todos os santos canonizados, todos os justos de todas as ra-
ças e nações, cujos nomes estão inscritos no livro da vida (Ap 20, 
12). É uma multidão incontável. Assoma-se, a essa multidão, assim 
cremos, muitos daqueles a quem amamos e que já estão juntos de 
Deus. A Igreja ainda peregrina, da qual fazemos parte todos nós, 
une-se à Igreja que já se encontra na presença do Cristo misericor-
dioso, e louva o Deus de bondade. “Esperamos como salvador o 
Senhor Jesus Cristo; ele transformará o nosso corpo mortal num 
corpo glorioso como o seu” (Fl 3, 20-21).

A comemoração de todos os fiéis defuntos, nos motiva a uma 
reflexão sobre a finitude desta vida biológica, material e a infini-
tude que Deus quer nos dar em Jesus Cristo. O Missal Cotidi-
ano, assim aborda sobre o sentido espiritual desta celebração: 
“A morte do cristão não é um momento no fim do seu caminho 
terreno, um ponto isolado do resto da vida. A vida terrena é pre-
paração para a do céu, nela estamos como criancinhas no seio 
materno: nossa vida na terra é um período de formação, de luta, 
de primeiras opções. Ao morrer, o homem se encontrará diante 
de tudo o que constitui o objeto das suas aspirações mais pro-

fundas: encontrar-se-á diante de Cristo e será a opção definitiva, 
construída por todas as opções parciais desta terra. Cristo espera 
eternamente com os braços abertos; o homem que optou con-
tra Cristo, será queimado eternamente por aquele mesmo amor 
que repeliu. O homem que se decide por Cristo encontrará no 
mesmo amor a plena e infinita alegria” (p. 1.786).

Amadurecemos quando meditamos sobre a finitude desta for-
ma mortal de vida. Sem a aceitação de nossa dimensão mor-
tal, poderemos continuar apegados à uma falsa sensação de 
onipotência nos faz imaginar sermos seres imortais, infalíveis... 
Como caminhantes no mundo, podemos refletir sobre aquilo 
que permanece. 

Com a morte começa a vida para sempre, no coração do Deus 
amor. E se a morte é capaz de nos privar do dom da vida, o 
“amor tem poder para nos devolvê-la”, conforme afirma o bis-
po Balduíno de Cantuária.

No final de novembro, celebraremos o Batismo, a Primeira Euca-
ristia e Crisma dos jovens e adultos que estão se preparando para 
a celebração dos sacramentos. Sem dúvida, um momento forte 
de alegria. Eles não se preparam somente para este momento, 
pois o sacramento não se resume a uma data pré-agendada 
na secretaria da Paróquia. Estão se preparando, sim, para rece-
berem, na força do Espírito Santo, e no amor da comunidade 
reunida, o impulso para a vivência mais próxima da comunidade 
de fé, pois a fé cristã é essencialmente comunitária; alimenta-se 
da Palavra e da Eucaristia e expressa-se num mundo plural, de-
safiador e que tem necessidade do testemunho da esperança e 
da luz de Cristo.

Abençoado mês de novembro!



“...É preciso que Ele reine em nossas 
vontades: devemos observar as leis e os 
mandamentos de Deus. É preciso que 
Ele reine em nossos corações: devemos 
mortificar nossos afetos naturais e amar a 
Deus sobre todas as coisas. É preciso que 
Ele reine em nossos corpos e em nossos 
membros: devemos transformá-los em 
instrumentos, ou, para falarmos como S. 
Paulo (Rom 6,13), “em armas de justiça, 
oferecidas a Deus”, para aumento da 
santidade de nossas almas.”

(Quas Primas, 34)

fim do ano é uma boa oportunidade para fazermos 
uma revisão de vida diante das propostas feitas por Je-
sus. Ao longo do ano litúrgico, Jesus vai se mostrando, 
apresentando seu reino a cada um de nós e para que Ele 
veio. Jesus, o descendente de Davi, nasce pobrezinho em 
Belém, torna-se o bom pastor que cuida de suas ovelhas, 

é o próprio cordeiro de Deus, o Caminho a Verdade e a Vida, 
o filho do Homem, o Ungido.

Na última semana do calendário litúrgico, a Igreja nos 
propõe uma última celebração e uma reflexão nos 
convidando a lançarmos olhar às realidades futuras, ao 
Cristo que vem. 

A celebração de Cristo Rei instituída em 1925 por Papa Pio 
XI como resposta a um anticlericalismo crescente no mun-
do trouxe uma mensagem bastante clara: este mundo tem 
um rei e tem um senhor. Mesmo quando somos tentados a 
pensar que o mundo está entregue à própria sorte e às suas 
regras, nós cristãos reafirmamos que Cristo tem o domínio 
sobre o mundo.

Cristo carrega em seu nome essa realeza: aquele que foi un-
gido para reinar. Na leitura do dia lemos que a Ele foram-Lhe 
dados poder, glória e realeza (Dn 7,14). A sua realeza e a 
sua verdade não possuem dobras, não há mistério, não há 
segundas intenções. Sua vida é o Evangelho vivo e ele nos 
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02  FINADOS – Missas às 

7h, às 12h e 18h30*

15  Proclamação da República 
Não haverá missas nem 
expediente na secretaria.

 MISSA NO YOUTUBE 
Paróquia São Francisco de Assis - Vila 
Clementino 
(clique acima para ir direto)

 FACEBOOK 
@paroquiavila 
(clique acima para ir direto)

 INSTAGRAM 
@paroquia.saofranciscodeassis 
(clique acima para ir direto)

SECRETARIA
Segunda a sábado das 10h às 16h
Domingo das 8h às 13h

Horário das Missas 
Segunda a sexta – 7h e 12h
Sábado – 15h
Domingo  –  7h30, 9h*, 11h30 e 

19h
(*missas transmitidas ao vivo pelo 

canal da Paróquia no YouTube)

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



demonstra quem realmente é: puro amor e verdade. Ainda 
assim nos dá a liberdade de sermos o que quisermos.

Pelo Batismo nos tornamos filhos de Deus e formamos agora 
corpo místico de Cristo. Não temos mais o que temer. Bem 
lembrava-nos Frei Valdecir que pelo Batismo somos marcados 
e instados a ser sacerdotes, como ponte entre o divino e o 
humano; profetas para anunciar a Palavra e as obras. Somos 
também reis, porque temos a “realeza” de Deus por sermos 
filhas e filhos de Deus. Declarar Jesus rei é nosso ato de fé. 

Com o salmista cantamos que Deus é rei e se vestiu de majest-
ade (Sl 92). Celebrar a festa de Cristo Rei é, essencialmente, 
anunciar que Ele, como primogênito, reina sobre nossas vidas 
e, ao mesmo tempo, que O reconhecemos como Rei e Senhor 
de todas as realidades.

Jesus assume este posto não por outorga ou por usurpação, 
Ele não toma com arroubo o que lhe é seu de direito, antes 
entra pela porta da frente, simples, como quando entrou em 
Jerusalém montado em um burrico emprestado, mas espera 
que nós abramos nossos corações livremente. Ele não se im-
põe, Ele se propõe. 

O Apocalipse nos revela a verdade de que Ele é soberano a 
todos os reis da terra porque que Ele é Aquele que é, e que 
era e que há de vir (Ap1,4). Tudo em nossa vida deve conver-
gir para Ele que é o início e o fim de tudo. 

Nosso Deus, que aceita que o chamemos carinhosamente de 
Pai, nos dá a certeza de que o Cristo, Rei do Universo, tam-
bém não é inalcançável. Ele está conosco! Nós nos encontra-
mos com Cristo na Palavra, na Eucaristia, nos irmãos e irmãs 
que também são membros de seu corpo.

Pode parecer fácil – e quase sempre soa poético – dizer: “meu 
Senhor e meu rei!”, mas sabemos quanta luta, quantas bat-
alhas interiores devemos travar para que nós, de fato, cele-

bremos esta liturgia. Se Jesus é meu rei então minha vontade 
não pode ser soberana. Não podemos querer que Ele seja um 
rei só para os outros. 

Frei Robson, em uma de suas homilias, nos alertava sobre um 
certo vírus. O vírus da fé apática que não experimenta dentro de 
si o amor por Deus; da fé parcial que seleciona alguns motivos – 
se somos felizes Deus está presente, se somos infelizes Deus nos 
abandonou; da fé superficial que nos leva apenas ao sensacio-
nalismo do espetáculo dos milagres; da fé lamentosa que repete 
e repete “Ah! se Deus tivesse me atendido...”. 

Hoje, mais do que nunca, temos bastante claro o resultado de 
um vírus quando não é combatido: ele mata.

Combatamos juntos, pois, este vírus com a vacina do amor, 
da entrega, do perdão, da caridade e da proclamação de que 
somente Cristo é rei em nossas vidas. Nós, cristãos, afirma-
mos no Pai Nosso a vontade soberana de que seja feita a Sua 
vontade nesta terra como nos céus. Guiados pela graça, pos-
suímos uma fé viva que nos afiança que experimentaremos 
um reinado que se expressa em uma alegria salvífica.

Na plenitude dos tempos Ele seguirá reinando sobre tudo e 
todos, sobre bons e sobre maus. Devemos nos perguntar que 
direção iremos tomar. 

De que lado você quer estar?

A Paz e o Bem estejam sempre conosco! Viva Cristo, Rei e 
Senhor do Universo!

Luiz Fernando 
Ribeiro
Pastoral da Comunicação



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 NOVEMBRO

DÍZIMO

03 Marcos Fabio P. Nara
05 Néocles Alves Pereira
09 Eliane Pessoa Reichenbach
09 Regina Helena Alvarenga
13 Rita de Cassia Contente Romanzini
16 Darcisio Roque Kolling

16 Edda Cristina G. de Benedetto
19 Edson Gonçalves
19 Fabio Tadeu Fonseca Gonçalves
20 Maria Stella Peccin da Silva
22 Edson Siqueira
22 Maria Cecília Sardinha
22 Maria Mori

22 Luiz Fernando Carneiro Pinto Ribeiro
24 Antonio José de Almeida Godoy
25 Maria do Carmo Muniz da Silva
25 Stella Regina Catharina Ammon Valle
29 Marilene Gonçalves do Vale
30 Helio Dotta

Maria Cleide e
Gilberto de Almeida Nunes 

omos o casal Maria Cleide e Gilberto de Almeida Nunes, 
casados há 30 anos, pais da Julia, da Laura e da Luísa. 

Após 9 anos e meio de casados, duas filhas pequenas, deix-
amos nossa antiga comunidade (Nossa Senhora de Fátima), 
onde aprendemos muito e deixamos grandes amigos. Mu-
damos de bairro para morar mais perto do trabalho e ficar 

mais com nossa família.

Nossa caminhada nesta comunidade começou em setembro de 2000. 
Aqui, num domingo ensolarado, o Frei Anacleto nos recebeu de bra-
ços abertos, numa acolhida carinhosa e decisiva. 

Cinco anos depois ganhamos nossa filha caçula, que foi batizada aqui 
pelo Frei João Bosco. E em 2016 celebramos nossas Bodas de Prata na 
missa presidida pelo pároco anterior, Frei Djalmo.

As três fizeram Catequese para receber a primeira Eucaristia no colégio, 
as duas mais velhas foram crismadas aqui e a mais nova aguarda para 
receber esse sacramento assim que a pandemia permitir.

Por muitos anos participamos das missas dominicais às 11h30min e 
ultimamente, em razão de mudanças da nossa Igreja doméstica, es-
tamos vindo às 9h. 

Enriquecemos nossa fé participando, sempre que possível, de alguns cur-
sos da Escola Bíblica e colaborando como Catequistas do Catecumenato 
de Adulto, onde a troca de experiência nos fortalece e nos faz querer 
saber sempre mais a cada dia, fazendo nossa experiência profunda com 
Deus nesta Comunidade Franciscana de amigos tão queridos.

Que possamos continuar nossa caminhada sendo Igreja, de esperança 
em esperança, na paz inquieta, amando e servindo.

Abraços fraternos.

ARTIGOS RELIGIOSOS 18.431,00 2.492,59 15.938,41

BOLO 24.271,00 4.346,00 (Massas)  18.456,80 
  + 1.438,20 (Embalagens)  
  + 720,00 (medalhas) 
  = 6.504,20 

PASTEL 12.000,00 1.725,00 10.275,00

REFRI / ÁGUA 1.333,00 --- 1.333,00

COLETAS  (7 MISSAS) 3.616,00 --- 3.616,00

DOAÇÕES 3.210,00 (secr.) 
 + 3.680,00 (banco) 
 = 6.890,00 --- 6.890,00

CAIXA DOAÇÃO 3.036,00 --- 3.036,00

TOTAL  R$69.577,00 R$10.721,79 R$ 59.545,21

TOTAL GERAL: R$ 59.545,21

FESTA DE SÃO FRANCISCO - 2021
           BARRACA RECEITA DESPESA LÍQUIDO






