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inde, Senhor, visitai-nos com a vossa paz, para que
nos alegremos de todo o coração na Vossa presença” (cf. Sl 105, 4-5). Com belíssimas antífonas que invocam a vinda do Salvador, vivenciaremos o tempo
do advento na alegre certeza de que o Senhor veio,
o Senhor vem e o Senhor virá! A esperança cristã
continuamente trabalha o tema da vinda de Cristo:
“Eis que o Senhor há de vir a fim de salvar o seu povo; felizes
são todos aqueles que estão prontos para ir-lhe ao encontro”.
Nosso professor de liturgia (Fr. Alberto Beckhäuser, de
quem tomo algumas reflexões para este texto), dizia que Advento significa vinda, chegada. A Igreja, revivendo a espera
do antigo povo pelo Messias, prepara-se para o encontro com
Cristo no mistério do culto, recordando seu nascimento histórico. Conforme mencionado acima, o advento apresenta a
tríplice vinda de Cristo: Cristo veio, Cristo vem, Cristo virá. Esta
realidade é celebrada e vivida no advento. De que adianta
afirmar que Cristo veio, se ele não vem agora para os cristãos,
para toda a humanidade? Celebrando a vinda histórica de Cristo, realiza-se sua vinda atual no mistério do culto. Cristo vem a
nós nos sacramentos celebrados, quando participamos inteiramente das celebrações; Cristo vem a nós na criança, no idoso,
no profissional que nos ajuda, nos professores que ensinam,
no pobre, no trabalhador, no que está à procura de trabalho...
Três são as figuras que percorrem com os cristãos o tempo
do Advento: o povo de Deus do Antigo Testamento encarnado
no profeta Isaías (I), o profeta João Batista (II), precursor do salvador e Maria, Nossa Senhora (III). Um dos prefácios da missa do
advento diz: “Foi ele que os profetas predisseram, a Virgem esperou com amor de mãe, João anunciou estar próximo e mostrou
presente entre os homens. É ele que nos dá a alegria, de nos prepararmos desde agora para o mistério de seu Natal, a fim de encontrar-nos em oração e celebrando os seus louvores”. O refrão

que perpassa todo o tempo do Advento é: “Vinde, Senhor Jesus”.
A festa do Natal atinge todas as demais festas em que Cristo
se manifesta de alguma forma como Salvador. Temos, assim, sua
manifestação no seu nascimento em Belém, celebrado no Natal.
Nesta mesma festa, temos o aspecto da manifestação na visita
dos pastores na gruta de Belém. A seguir, temos a festa da Sagrada Família em que Cristo se manifesta no Templo. Depois, vem
a festa da Oitava de Natal, também chamada de Solenidade da
Santa Mãe de Deus, onde temos o Evangelho em que Cristo é circuncidado e recebe o nome de Jesus. Segue a festa da Epifania
(manifestação), em que o Senhor se manifesta aos povos como
Salvador. O Batismo de Jesus, em que ele aparece como o Messias,
que inicia sua missão. Temos ainda, o primeiro milagre, de Caná,
em que Cristo se manifesta como quem tem poder e os discípulos creem nele. Por fim, a festa da Apresentação de Jesus Cristo ao
Templo, encerra este ciclo de festas da manifestação do Senhor.
Como dizia Orígenes: “Que me adianta Cristo ter nascido em
Belém, se ele não nascer no meu coração?” Celebrando o nascimento do Divino Salvador, terno, humano, indefeso, a Igreja,
que somos cada um de nós, somos convidados a nascer também. No Natal, vivemos o mistério do encontro, da comunhão.
Deus se torna humano, para que o humano se torne divino.
Um Natal de ternura, de encontro e revigoramento para
todos da Paróquia de São Francisco de Assis.
Feliz Natal e abençoado 2022!

Frei Valdecir
Schwambach, OFM
Pároco
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Celebração Penitencial
Dia 14 às 18h30 e
Dia 16 às 15h.

Missa da Vigília de Natal
Dia 24 às 19h.

Missa do Natal
Dia 25 às 11h30 e 19h

Missa de Ano Novo
Dia 31 às 19h.

Solenidade de Santa Maria
Dia 1º de Janeiro às 11h30 e 19h.
26/12 e 02/01 - missas às 9h, 11h30
e 19h (não haverá missa às 7h30).

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)

Expediente da Secretaria

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

Confissões

Por favor, ligar na secretaria.
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stamos diante de um mistério. Ou seja: diante de um fato
que nossa inteligência, por ser conhecidamente limitada, não consegue abranger nem explicar por inteiro. O
mistério não contradiz a razão humana, mas a excede.

O privilégio da Imaculada Conceição não se refere ao fato
de Maria de Nazaré ter sido virgem antes, durante e depois
do parto de Jesus. Não se refere ao fato de ter ela concebido
o filho sem o concurso de homem, mas por obra e graça do
Espírito Santo. Não se refere ao fato de Maria não ter cometido nenhum
dos pecados que nós costumamos fazer, confessar e nos esforçamos
por evitar. Refere-se ao fato de Deus havê-la preservado da mancha
com que todas as criaturas humanas nascem, mancha herdada do pecado cometido por Adão e Eva. A teologia chama esta mancha de “pecado original”. Original, não porque nascemos como fruto de um ato
sexual. Mas original, porque se refere à origem de toda a humanidade,
ou seja, aos nossos primeiros pais, que a Bíblia chama de Adão e Eva.
A Sagrada Escritura ensina-nos que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Não o fez por necessidade, mas
num gratuito gesto de amor. Criado por amor, o ser humano estava destinado a uma plena e eterna comunhão com Deus. Comunhão tão íntima e divina, que o próprio Filho de Deus dela
poderia participar sem nenhuma diminuição de sua divindade.
Ora, para o Filho de Deus encarnar-se, Deus havia escolhido desde sempre uma mulher e a havia imaginado santíssima,
ou seja, adornada com todas as qualidades e belezas do próprio Deus. Para Deus, imaginação e criação é a mesma coisa.
Aconteceu, no entanto, o grande transtorno: nossos primeiros
pais, apesar de feitos à imagem e semelhança de Deus, eram criaturas e como criaturas dependiam do Criador. Sua liberdade era a plenitude da liberdade como criaturas. Adão e Eva pecaram, querendo
passar da liberdade e santidade de criaturas à liberdade e santidade
do Criador, ou seja, quiseram igualar-se a Deus. Pecado de orgulho.
Um pecado de desobediência à condição de criaturas, querendo
a condição do Criador. Eles quiseram “ser como Deus” (Gn 3,5). Eles
quiseram comportar-se como Deus e não como criaturas de Deus.
A Sagrada Escritura fala das consequências dramáticas dessa
prepotência dos nossos primeiros pais: embora mantendo a dignidade de imagem e semelhança de Deus, perderam, como diz
São Paulo “a graça da santidade original” (Rm 3,23), passaram a
ter medo de Deus, perderam o equilíbrio de criaturas, ou seja, fo-

ram tomados pelas más inclinações e passaram a sentir em sua
consciência a desarmonia e a tensão entre o bem e o mal e a
experiência da terrível necessidade de optar entre um e outro, e “a morte entrou na história da humanidade” (Rm 5,12).
Ora, os planos de Deus, ainda que as criaturas os desviem ou quebrem ou não os queiram, acabam se realizando.
Aquela mulher imaginada (criada) por Deus antes do paraíso terrestre, para ser a Mãe do Filho em carne humana, estava
isenta do pecado de Adão e Eva. Há, porém, uma verdade de fé
professada pela Igreja, que ensina que todas as criaturas humanas são redimidas, sem exceção, exclusivamente pelos méritos de Jesus Cristo. Ora, Maria é uma criatura e não uma deusa. Por isso, também ela deveria ter sido redimida por Jesus.
Os teólogos discutiram durante séculos sobre como Maria
poderia ter sido remida. Nunca, nenhum santo Padre duvidou da
santidade de Maria, de sua vida puríssima, de seu coração inteiramente voltado para Deus, ou seja, de ser uma mulher “cheia de
graça” (Lc 1,28). Mas, ainda que a pudessem imaginar imaculada,
havia teólogos que não conseguiam argumentos teológicos suficientes para crê-la isenta do pecado original. Um deles, por exemplo, foi São Bernardo, autor de belíssimos textos sobre Nossa Senhora, insuperável na descrição da maternidade divina de Maria.
Entre os teólogos favoráveis à imaculada conceição de
Maria devemos mencionar o Bem-aventurado Duns Scotus,
que argumentava assim: Deus podia criá-la sem mancha, porque a Deus nada é impossível (Lc 1,37); convinha que Deus
a criasse sem mancha, porque ela estava predestinada a ser
a Mãe do Filho de Deus e, portanto, ter todas as qualidades
que não obnubilassem o filho; se Deus podia, se convinha,
Deus a criou isenta do pecado original, ou seja, imaculada antes, durante e depois de sua conceição no seio de sua mãe.
Em 1615 encontramos o povo de Sevilha, na Espanha,
cantando pelas ruas alguns versos, derivados do argumento de Duns Scotus: “Quis e não pôde? Não é Deus / Pôde
e não quis? Não é Filho. / Digam, pois, que pôde e quis”.
Também os artistas entraram na procissão dos que louvavam e difundiam a devoção à Imaculada. Nenhum foi tão feliz
quanto o espanhol Murillo, falecido em 1682. A ele se atribuem
41 diferentes quadros da Imaculada, inconfundíveis, sempre a
Virgem em atitude de assunta, cercada de anjos, a meia lua sob
os pés, lembrando de perto a mulher descrita pelo Apocalipse:
“revestida de sol, com a lua debaixo dos pés” (Ap 12,1). A lua,
por variar tanto, é símbolo da instabilidade humana e das coisas
passageiras. Maria foi sempre a mesma, sem nenhum pecado.
“No entanto, escreve o Santo Padre Pio IX, era absolutamente
justo que, como tinha um Pai no céu, que os Serafins exaltam como
três vezes santo, o Unigênito tivesse também uma Mãe na terra,
em quem jamais faltasse o esplendor da santidade. Com efeito,
essa doutrina se apossou de tal forma dos corações e da inteligência dos nossos antepassados, que deles se fez ouvir uma singular e
maravilhosa linguagem. Muitas vezes se dirigiram à Mãe de Deus
como a toda santa, a inocentíssima, a mais pura, santa e alheia a

toda mancha de pecado, … mais formosa que a beleza, mais amável que o encanto, mais santa que a santidade, … a sede única das
graças do Santíssimo Espírito, sendo, à exceção de Deus, a mais
excelente de todos os homens, por natureza, e até mesmo mais
que os próprios querubins e serafins. E para a decantarem os céus
e a terra não acham palavras que lhes bastem” (Ineffabilis Dei, 31).
No dia 8 de dezembro de 1854, o bem-aventurado Papa Pio
IX declarou verdade de fé a conceição imaculada de Maria. O
dogma soa assim: “Pela inspiração do Espírito Santo Paráclito,
para honra da santa e indivisa Trindade, para glória e adorno da
Virgem Mãe de Deus, para exaltação da fé católica e para a propagação da religião católica, com a autoridade de Jesus Cristo,
Senhor nosso, dos bem-aventurados Apóstolos Pedro e Paulo,
e nossa, declaramos, promulgamos e definimos que a Bem-aventurada Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, foi preservada de toda mancha de pecado original, por
singular graça e privilégio do Deus Onipotente, em vista dos
méritos de Jesus Cristo, Salvador dos homens, e que esta doutrina está contida na Revelação Divina, devendo, portanto, ser
crida firme e para sempre por todos os fiéis” (Ineffabilis Dei, 42).
Mas a devoção à Imaculada é muito antiga. Basta lembrar
que a festa é conhecida já no século VIII. Desde 1263, a Ordem Franciscana celebrou com muita solenidade a Imaculada Conceição, no dia 8 de dezembro de cada ano e costumava
cantar a Missa em sua honra aos sábados. Em 1476, o Papa Xisto IV colocou a festa no calendário litúrgico da Igreja. Em 1484,
Santa Beatriz da Silva, filha de pais portugueses, fundou uma
Ordem contemplativa de mulheres, conhecidas como Irmãs
Concepcionistas, para venerar especialmente e difundir o privilégio mariano da Imaculada Conceição de Maria, Mãe de Deus.
Desde a proclamação do dogma, a festa da Imaculada Conceição passou a ser dia santo de preceito. Em Roma, na Praça
Espanha, para perenizar publicamente a declaração do dogma, levantou-se uma belíssima e trabalhada coluna encimada pela estátua da Imaculada Conceição. Todos os anos, no
dia 8 de dezembro à tarde, o Papa costuma ir à Praça e com o
povo romano e os peregrinos reverenciar o privilégio da imaculada conceição da santíssima Virgem, privilégio que deriva de seu título maior: ser a Mãe do Filho de Deus Salvador.
Nem quatro anos depois de proclamado o dogma, em Lourdes,
na França, à menina Bernardete, simples e analfabeta, que perguntava insistentemente à visão quem era ela, recebeu como resposta, cercada de terníssimo sorriso: “Eu sou a Imaculada Conceição”.
Não podemos esquecer que a estátua de Nossa Senhora
Aparecida é uma Imaculada Conceição e por isso mesmo seu
título oficial é Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Como
é bonito, piedoso e comovente escutar o povo brasileiro can-

Frei Clarêncio
Neotti, OFM

Os Santos
Inocentes
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ue cada criança possa crescer em sabedoria, estatura e graça, como o menino Jesus e que nossas
famílias possam ser exemplo
da Sagrada Família de Nazaré.

A Igreja celebra no dia 28
de dezembro a memória dos
Santos Inocentes, que são os primeiros
mártires da Igreja. Herodes ao ficar sabendo
que os reis magos retornaram por outro caminho, avisados pelo anjo, não voltando até
ele, o Rei da Judeia mandou matar todos os
primogênitos masculinos, de 0 a 2 anos, pois
certamente algum deles poderia ser Jesus.
Herodes não havia entendido o intuito
de Deus revelar o seu Filho a humanidade, pensava que ele o destronaria e tomaria o seu reino, já que era assim que o
povo aguardava a vinda do messias. Mas
o reinado de Jesus seria diferente de todos os reinados que já existiram na terra.
Não seria por meio de espadas, guerras
ou outras armas. Jesus não moraria em
palácio e nem viveria refinado no ouro.
O reinado de Jesus era voltado para os
pobres, Ele veio humilde, nasceu numa manjedoura e o intuito do reinado de Jesus era
construir o Reino de Deus aqui na terra. Um
reino de amor, paz, perdão e misericórdia.
“Vendo, então, Herodes que tinha sido
enganado pelos magos, ficou muito irritado e mandou massacrar em Belém e nos
seus arredores todos os meninos de dois
anos para baixo, conforme o tempo exato
que havia indagado dos magos. Cumpriu-se, então, o que foi dito pelo profeta Jeremias: Em Ramá se ouviu uma voz, choro e
grandes lamentos: é Raquel a chorar seus
filhos; não quer consolação, porque já não
existem (Jr 31,15)! Com a morte de Herodes,
o anjo do Senhor apareceu em sonhos a
José, no Egito, e disse: “Levanta-te, toma o
menino e sua mãe e retorna à terra de Israel,
porque morreram os que atentavam contra
a vida do menino”. José levantou-se, tomou
o menino e sua mãe e foi para a terra de Is-

rael. Ao ouvir, porém, que Arquelau reinava
na Judeia, em lugar de seu pai Herodes, não
ousou ir para lá. Avisado divinamente em
sonhos, retirou-se para a província da Galileia e veio habitar na cidade de Nazaré, para
que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: Será chamado Nazareno” (Mt 2,16-23).
Essa festa foi instituída pelo Papa
São Pio V e ajuda-nos a viver com profundidade esse tempo da oitava de Natal. E como vimos no trecho do Evangelho acima essa festa litúrgica tem como
fundamento a Palavra de Deus. A festa
de hoje nos ajuda a refletir sobre quantos inocentes morrem nos dias de hoje.
Quantas crianças são abandonadas
por seus pais que não querem os filhos,
quantas crianças morrem inocentemente
vítimas do aborto e do desprezo de seus
pais. Nestes dias mesmo estamos assistindo com muita preocupação esse tipo de
mentalidade avançar em nosso continente
sul americano. Muitos inocentes não têm
uma habitação digna, alimentação, educação e saúde para viverem dignamente. Os
direitos básicos lhes são negados ou não
podem ser alcançados, que possamos rezar
e fazer algo para que essa situação melhore.
Que os responsáveis olhem com carinho para essa situação e não deixem
que nenhuma criança seja ferida em sua
dignidade e que ninguém tire a sua inocência. O olhar puro e inocente de uma
criança se parece ao de Jesus, por isso
também celebramos com carinho essa

data e devemos cuidar das nossas crianças que são o futuro da nossa pátria.
Por esses inocentes e por nós como
cristãos, que possamos construir um
mundo mais justo e solidário e possamos
criar aqui na terra um lugar bom para se
viver, sejam crianças, idosos, adultos e
que todos vivam bem e em harmonia.
Que as famílias tenham responsabilidade de educar os filhos com carinho e
amor e transmitir a essas crianças os princípios da fé católica. Acompanhar a vida
de fé e o crescimento de cada criança.
Que cada criança possa crescer em
sabedoria, estatura e graça, como o menino Jesus e que nossas famílias possam
ser exemplo da Sagrada Família de Nazaré. E assim, rezemos por tantos inocentes que muitas vezes “morrem” nos
hospitais sem mesmo sabermos. Seja por
aborto ou porque por motivos precários
de saúde não conseguem sobreviver.
Celebremos com carinho e esperança esse dia dos Santos Inocentes, pedindo
condições de vida melhor para todas as
crianças e que nenhuma morra precocemente. E que todos os santos inocentes intercedam por nós do céu. Amém.

Orani João, Cardeal
Tempesta, O. Cist.
Arcebispo Metropolitano de São
Sebastião do Rio de Janeiro, RJ
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or ocasião da reunião mensal da congregação Mariana,
em 1959, foi sugerido pelo
nosso diretor, Frei Felisberto Imhorst, a organização de
um movimento para a recitação do Terço em família com
a imagem de Nossa Senhora
Aparecida. O formato do terço em família
se espelha muito na igreja antiga onde os
fiéis se reuniam em suas casas. Dessa forma, seria mais fácil a recepção nos lares a
partir de orientação espiritual e religiosa.
No mês de dezembro de 1959, foram
organizados três grupos que deveriam visitar a Av. 11 de junho e suas travessas, consultando as famílias se aceitariam a visita da
imagem de Nossa Senhora Aparecida, com
a recitação diária do Terço seguida de uma
palestra religiosa todas as noites, durante
uma semana. Em 02 de janeiro de 1960, a
imagem saiu em andor em procissão saindo da Igreja Matriz São Francisco de Assis.
Este movimento, fundado há 60 anos,
cresceu e perdura até hoje. Nos dias atuais
temos um sacerdote que acompanha a Pastoral do Terço, uma vez na semana, fazendo leitura do Evangelho, proferindo uma
reflexão e abençoando o lar visitado. Esses
lares têm se enriquecido com suas bençãos,
levando os fiéis a uma reflexão maior sobre
suas vidas para praticarem um bem maior
e vivenciarem a fé católica com maior profundidade. Nosso encontro com o Terço.
O Terço em família chegou em nossa

casa há quase 20 anos e foi apresentado
pelo Joaquim, ministro extraordinário da
Eucaristia, que já participava do movimento. Naquela época não tínhamos uma
vivência religiosa assídua e por ocasião
da visita da pastoral em nosso prédio fomos convidados a participar do encontro que iria ocorrer na semana seguinte.
Foi um encontro contagiante que transformou nossas vidas, pois, cada vez mais,
queríamos estar juntos deste grupo de pessoas amigas e alegres. Com o Terço fomos
resgatados e fomos fazendo nos inserindo
nesta grande família, a Igreja, e nos engajando em outros movimentos da Paróquia.
Participar do Terço em Família em comunidade é se sentir abraçado e amparado,
nossos corações ficam ardendo na presença do Ressuscitado e sua Mãe Santíssima.
Nesta caminhada podemos ver
como Nossa Senhora chega no lar quando mais se precisa dela e o quanto nos
sentimos fortalecidos com sua visita.

Origem do Rosário
Desde que o Rosário foi criado, em
princípio e em substância, pela oração de Cristo (Pai-Nosso) e pela Saudação Angélica (Ave-Maria), a primeira devoção dos fiéis foi constituída.

nhecemos, método que usamos ainda
hoje. Foi através de São Domingues, que
o recebeu da Bem-aventurada Virgem,
como um meio poderoso de conversão.
O Rosário é duplamente constituído:
pela oração mental e pela oração vocal. No
Rosário, a oração mental é uma meditação
sobre os principais mistérios da vida, morte
e glória de Jesus Cristo e de sua Santíssima
Mãe. A oração vocal, por sua vez, consiste em
rezar as dezenas de Ave Marias, cada dezena procedida por um Pai Nosso, ao mesmo
tempo em que meditamos e contemplamos
as virtudes principais praticadas por Jesus e
Maria em cada mistério do Santo Rosário.
Tradicionalmente, o Rosário foi dividido
em três partes iguais, com cinquenta contas cada e que, por corresponderem a terça
parte, foram chamadas de Terço. Cada Terço
compreende um conjunto especial de três
MISTÉRIOS: Gozoso, Doloroso e Glorioso.
O Papa João Paulo II, por meio da carta
apostólica Rosarium Virginis Mariae, de 16
de outubro de 2002, introduziu o Mistério
Luminoso. Este quarto mistério alterou o
formato do Rosário, que passou a contar
200 Ave-Marias, ou seja, um quarto terço
de 50 Ave-Marias, agora com 4 Mistérios:
Gozoso, Doloroso, Glorioso e Luminoso.
(Trechos de S. Luís Maria Grignon de Monfort)

O Rosário tem sido rezado, desde o
tempo dos apóstolos e discípulos, mas
foi somente no ano de 1214, que a Igreja recebeu o Rosário da forma como co-

Paulo Roberto Fernandes
Suzete Ronconi Fernandes
Pastoral do Terço

DÍZIMO

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 DEZEMBRO
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Sergio Manso de Abreu
Ines Yoshiko Ito
Lucimara Balabanian
Camel Francis
Marcelo Rodrigues de Lima
Márcio Emerson Fernandes

15
15
16
16
17
18

Luizete Mendonça Jarreta
Ione Maia da Silva
Luana Vieira Uchôa Figueira
Alexandra Rocha Agapito da Costa
Wagner Luiz Batista
Damarys S. Bellusci Afonso

18
25
26
27
31

Marcel Donato Ruiz
Aurelucia Gossi de Araújo
Terezinha Helena Duque Casella
Carolina Cortezi Branco da Luz
Maria Ilze Moreno Piquera

